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ABSTRAKT 
 
Předložená magisterská práce se zabývá ochranou soukromí pacientů 

hospitalizovaných v nemocničním zařízení. Práce je rozdělena na dvě části.  

První část je literární a zabývá se vysvětlením pojmu pacient, popisem vztahu 

mezi pacientem a lékařem a historickým vývojem tohoto vztahu. Dále se věnuje 

problematice pacienta v nemocnici a vysvětlení pojmu soukromí. Podrobněji se 

zabývá ochranou soukromí v české legislativě a v profesních etických kodexech, 

jež souvisejí s  právy uživatelů zdravotních služeb. 

Druhá část je praktická a popisuje zjišťování reálného stavu ochrany 

soukromí pacientů na konkrétním gynekologicko-porodnickém oddělení 

nemocnice středního typu. Pro získání dat z daného pracoviště byly použity 

techniky kvantitativního výzkumu:  dotazníkové šetření, pozorování a 

neformální rozhovory.  

Výzkum byl zaměřen na dvě populace, z nichž jednu tvořili zdravotníci a 

druhou pacienti. Z výzkumného šetření vyplynulo, že všichni dotazovaní 

zdravotníci znají etický kodex Práva pacientů, ale téměř polovina z nich nezná 

dokument Konvenci o biomedicíně, která je v současnosti nejvyšší právní 

normou pro oblast zdravotnictví. Výzkum dále ukázal, že soukromí pacientek  

na zkoumaném pracovišti je velmi často porušováno, zejména v průběhu 

lékařských vizit, ale také během vyšetření či ošetření. 

Součástí této magisterské práce je vypracovaný projekt návrhu na zlepšení 

dosavadní situace na gynekologicko-porodnickém oddělení, týkající se ochrany 

práv a soukromí pacientů., jež by mohl být aplikován i na jiných lůžkových 

odděleních. 

 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: Práva pacientů, Úmluva na ochranu lidských práv a 

důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva  

o lidských právech a biomedicíně, ochrana osobních dat, ochrana soukromí, 

gynekologicko-porodnická péče. 
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Protection of the privacy of patients in Gynaecology and 
Maternity department 

 

SUMMARY 
 
This presented master´s thesis deals with the protection of  the privacy  

of patients in hospitals. This thesis is divided into two chapters. The first one is 

called Literature part, and deals with the explanation of such terms like patient, 

description of the relation between a patient and a doctor, and description  

of historical development of this relation. It also deals with the problems 

connected with the stay of patient in hospital and with explanation of the term  

of privacy. It is interested in protection of privacy in Czech legislative norms 

and profession ethics codeces, witch are connected with the rights of patients.  

The second chapter is Practical part and it describes the process  

of determination of  the real status of the protection of privacy of patients  

at Gynaecology and Maternity of one hospital in the Czech Republic.There were 

used the technics of quantitative research for gathering datas from this 

department such as questionnaire, observation and unformal dilogues. 

This research was aimed at two populations The first one was formed  

by paramedics and the second one by patients. 

This research coclusion was that all the paramedics taking part in this 

project, know the etics codex  The Rights of Patients, but almost half of them 

does not know the document The Convention on Human Rights and 

Biomedicine. This document is at present the highest law for the resort of  health 

service in our country. This research also declared the protection of privacy  

of patients at described place was often broken, especially during doctor´s 

rounds. 

The component of this thesis is project for improvement of  situation  

of these days at Gynaecology and Maternity department dealing with protection 

of rights and privacy of patients, witch could be aplicated even at other clinical 

departments. 
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KEY WORDS: Rights of Patients, Convention for the Protection  

of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 
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ÚVOD 

Se změnou politické situace po roce 1989 došlo v České republice  

mimo jiné i k velkým změnám v oblasti zdravotnictví. Stejně jako v jiných 

vyspělých zemích, i zde dochází k dalšímu mohutnému rozvoji medicínských 

technologií, výraznému zlepšení dostupnosti moderních farmaceutických 

preparátů, rozvoji  nových forem ošetřovatelství. Zásadní změnu prodělává 

rovněž vztah mezi lékařem a pacientem. Díky rozvoji informačních technologií 

jsou dnešní pacienti mnohem více informováni a poučeni o svých chorobách a 

celkové situaci ve zdravotnictví, než byli ti  před sedmnácti lety. Rozvíjí se 

občanská společnost a jsou také postupně zakládána občanská sdružení  

na ochranu práv pacientů. Přes řadu pozitivních změn však ani dnes není situace 

ideální. Proto je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost některým opomíjeným 

oblastem zdravotnictví, zejména ošetřovatelství. Ačkoli existují v České 

republice platné právní normy a profesní etické kodexy, ne vždy je dodržováno 

soukromí pacientů během poskytování zdravotní péče. O tom, že soukromí 

klientů je v mnoha případech porušováno, jsem se mohla přesvědčit nejen  

jako zaměstnanec lůžkového Gynekologicko-porodnického oddělení (dále GP), 

ale také jako uživatel zdravotní péče.V současné době jsem na rodičovské 

dovolené, do té doby jsem pracovala jako porodní asistentka na lůžkovém GP 

oddělení nemocnice středního typu. Proto všechna doporučení a návrhy  

na změnu jsou pouze teoretická, mající podklad v reálné skutečnosti. 

 Velké množství internetových stránek o této problematice svědčí o tom, že 

porušování soukromí pacientů a nerespektování jejich studu je běžnou 

skutečností v mnoha českých nemocnicích. 

Cílem mé magisterské práce je popsání současného stavu ochrany 

soukromí na vybraném gynekologicko-porodnickém oddělení. Součástí této 

práce je i vytvoření  návrhu reálného plánu potřebných změn, s ohledem  

na  konkrétní podmínky daného GP oddělení. Vzhledem ke skutečnosti, že si 

management oddělení nepřál zveřejnit přesnou identifikaci, uvádím pouze 

minimum  informací o tomto zařízení, aby nemohlo dojít k určení konkrétního 

pracoviště. 
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Svoji magisterskou práci jsem rozdělila na dvě části. V literární části se 

zabývám obecně  právy pacientů v etických kodexech a české legislativě, 

ochranou soukromí a osobnosti. V praktické části popisuji metodologii 

výzkumného šetření na GP oddělení, informuji o výsledcích šetření a navrhuji 

možnosti řešení problémů vzhledem ke zjištěným datům.  
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I. LITERÁRNÍ ČÁST 

1. Pacient – uživatel zdravotní péče 

1.1 Vymezení pojmu pacient 

Moje magisterská práce pojednává o ochraně soukromí pacientů, proto 

považuji za důležité vymezit některé pojmy, jež zde používám. Jsou to zejména 

pojmy: pacient a  soukromí. 

Z literárních zdrojů je možné zjistit, že terminologie pro nemocného 

člověka je velice různorodá. V antice se používal termín trpící jedinec, neboli 

pacient. Slovo pacient je odvozeno od latinského pateo, patere – trpěti a  

označoval toho, kdo potřebuje nějakou péči včetně sociální, a jemuž je 

poskytovatel péče morálně zavázaný. V době průmyslové revoluce byl stále 

používán pojem pacient, jenž byl charakterizován rozměrem nemoci, bolesti a 

především odbornou rolí lékaře. Zatímco lékař je aktivní odborně vzdělaný 

jedinec, pacient je pasivní a očekává se od něj podřízení se péči lékaře.  

Ve dvacátém století postupně docházelo k terminologickému posunu, jež odrážel 

změnu vztahu mezi nemocným jedincem a lékařem. V poslední třetině minulého 

století  se nejčastěji používá pojem klient, neboli zákazník. Obsah tohoto slova 

vyjadřuje vztah komunikujících partnerů, v němž se postupně ztrácí nadřazenost 

lékaře.  V těchto pojmech se také odráží skutečnost, že uživatel zdravotní péče 

přináší do zdravotnického systému finanční prostředky. /12/ 

Je nutné poznamenat, že se termín klient a pacient významově nekryjí.  

To také mimo jiné uvádí i Helena Haškovcová ve svém článku Pacient nebo 

klient? /9/ Slovo klient je ve Všeobecné encyklopedii vysvětleno jednak 

z historického hlediska a jednak z hlediska právního. Historicky pojem klient 

označoval chráněnce, například ve starém Římě. Jednalo se o zchudlého rolníka 

nebo bezzemka či bývalého otroka, jež je závislý na bohatém vlastníkovi půdy. 

Druhý výklad je z pohledu práva a klientem označuje jedince, jež si sjednává 

služby za úplatu. /32/ V určitých oblastech medicíny můžeme pro osoby 

využívající zdravotních služeb používat termín zákazník, zejména v oblasti 

estetické chirurgie, stomatologie apod.  
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                               BOX  I 

„Pacient je osoba, která je nemocná, nebo 

zraněná  a je lékařsky ošetřovaná nebo toto 

lékařské ošetření potřebuje. Právní předpisy 

používají slova pacient jako legislativní zkratky i 

pro ostatní uživatele zdravotnických činností, 

například zdravé příjemce porodnické asistence 

nebo posudkové činnost.“ /20/ 

 

 Je potřeba poznamenat, že pacientem se člověk obvykle nerodí, ale stává 

se jím nějakým procesem. Proces, jímž se ze zdravého jedince stane člověk 

potřebující péči druhých, v sobě zahrnuje složku fyziologickou, 

patofyziologickou a v neposlední řadě i složku psychologickou. /13/  

Na webových stránkách Světové zdravotnické organizace můžeme zjistit, 

že i celosvětově jsou používány rozličné termíny pro uživatele zdravotních 

služeb. Zatímco v paternalistickém modelu je používán pojem pacient,  

v modelu tzv. informativním je používáno označení konzument či spotřebitel. /21/ 

Souhlasím s tvrzením: „Možná, že nadměrné používání výrazu klient/ka, je 

určitým vyjádřením úcty k dané osobě a naznačením záruky, že s ní budou 

všichni reprezentanti pomáhajících profesí jednat jako s rovnocenným 

subjektem.“ /9/ Podle mého názoru by termín klient/ka měl být používán tam, 

kde vztah mezi jednotlivými stranami má charakter zákaznického modelu. 

Pokud budeme hovořit o uživateli zdravotní péče, jemuž je poskytována 

diagnosticko-terapeutická péče pro jeho nemoc nebo zranění, je vhodnější 

používat slovo pacient.  

Ve své práci preferuji pro hospitalizované osoby termín pacient, respektive 

pacientka. Jedním z důvodů je i skutečnost, že toto slovo je v legislativě 

používáno i pro zdravé osoby (viz. BOX I), kteří jsou příjemci zdravotní péče. 

Právě na gynekologicko-porodnickém oddělení jsou velmi časté situace, kdy je 

poskytována zdravotní péče zdravým jedincům, zejména na úseku porodního 

sálu a oddělení šestinedělí. 
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1.2 Vztah mezi lékařem a pacientem 

          V současné době, kdy se projevují snahy učinit vztahy mezi nemocnými a 

zdravotníky  co nejvíce rovnocenným, je stále zřejmá značná asymetrie těchto 

vztahů, která vyplývá zejména z faktu, že lékař je vzdělaný odborník, jež má 

znalosti a kompetence k určení diagnózy a navržení terapie. Je vzdělán 

především v přírodních vědách a těžištěm jeho profese jsou vědecké metody. 

Naproti tomu je pacient většinou zdravotnický laik, který v okamžiku potřeby 

vyhledává pomoc lékaře. Tradiční uspořádání vztahů mezi těmito dvěma 

stranami bylo označováno jako paternalistický vztah, kdy  lékař zaujímal 

dominantní postavení. Je všeobecně známo, že každá asymetrie, to znamená i  

ve vztazích, má svá rizika a vytváří prostor pro zneužití slabší strany. 

V současné době, která je charakterizována nezávislostí, individuální svobodou, 

odpovědností jednotlivce a jeho právy, je takto koncipovaný vztah překonaný. 

V průběhu dvacátého století a zejména po druhé světové válce nastává ve vztahu 

lékaře a pacienta posun směrem k partnerství. Jak jsem již zmínila, tento vztah 

nebude nikdy rovnocenný z důvodu odborné vzdělanosti lékaře.  

Nejpodstatnější důvody pro změnu vztahu od paternalismu k partnerství 

jsou: „1.lidská práva a individuální svobody, 2.  vzdělání, 3. rozvoj vědecké 

medicíny, 4. početní nárůst dlouhodobě a chronicky nemocných a 5. nové 

dilematické (tj. dvojaké, nejednoznačné) situace.“ /10, s.10/ 

Musím také poznamenat, že vztahy mezi lékaři a pacienty jsou 

ovlivňovány i ekonomickým faktorem, ale tato citlivá a náročná problematika si 

zasluhuje samostatné pojednání. 

 

1.3 Pacient v nemocnici 

Nemocnice představují jednu ze zdravotnických institucí, kde je 

poskytována diagnostická, terapeutická a ošetřovatelská péče. Mimo jiné 

zajišťují i ubytování a stravovací služby. Po mnoho století měnily nemocnice 

svoji podobu od středověkých špitálů, starobinců a chudobinců určených 

nemocným, nemajetným a přestárlým občanům, až po současné nemocniční 

komplexy sdružující lůžková a  ambulantní oddělení a laboratoře. Dnes jsou 
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v nemocnicích soustředěny nejmodernější medicínské technologie a centra 

lékařské vědy a výzkumu.Vzhledem k tomu, že v některých českých 

nemocničních zařízeních probíhá výuka studentů lékařských fakulta, středních a 

vyšších zdravotnických škol, plní tyto organizace také svoji vzdělávací funkci. 

Přítomnost studentů na jednotlivých klinických odděleních je zároveň faktorem, 

jež může vést ke zvýšenému narušení soukromí hospitalizovaných pacientů. 

Přestože za posledních sedmnáct let došlo v mnoha českých nemocnicích 

k rozsáhlým rekonstrukcím a modernizaci s cílem snížit počet hospitalizovaných 

na pokojích a zvýšit jejich komfort během pobytu, doposud dochází k většímu 

narušení soukromí jednotlivců než je nezbytně nutné. O této skutečnosti svědčí 

mimo jiné i četné internetové diskuse a příspěvky jako například: Soukromí 

především /25/ 

Z psychologického hlediska je rozdíl mezi pacientem, který je léčen 

ambulantně a mezi hospitalizovaným nemocným. Z literatury můžeme zjistit, že 

se ukazuje, že jen malá část nemocných přichází do nemocnice přímo, například 

po úrazech. Většina pacientů je poslána k hospitalizaci některým z ambulantních 

lékařů. To znamená, že do nemocnice většina lidí přichází na doporučení někoho 

jiného. Na tomto příkladu je zcela patrná asymetrie vztahů mezi lékařem a 

pacientem, přičemž lékař je autorita rozhodující o nutnosti hospitalizace a 

pacient nemá prakticky na toto rozhodnutí vliv. Na celkové psychické 

rozpoložení nemocného má velký vliv i uvědomování si vážnosti zdravotního 

stavu. Zatímco při návštěvě ambulantního lékaře mohl mít nemocný dojem, že 

situace není tak vážná, nutnost hospitalizace potvrzuje skutečnost, že nemoc je 

vážnější než si zpočátku myslel. /13/ 

Existují však pacienti, respektive pacientky, na jejichž psychiku nemá vliv 

vážná nemoc, ale například strach z porodu či o nastávající dítě. To se týká 

právě gynekologicko-porodnických oddělení. 
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2. Ochrana soukromí a osobnosti v české legislativě 

Ochranou soukromí se zabývali poskytovatelé zdravotní péče již v období 

středověku. Jak jsem zjistila z literatury, v době prvního křížového tažení  

do Svaté země vznikl vojenský řád, jež poskytoval nemocným v té době vysoce 

odbornou lékařskou i ošetřovatelskou péči. Vysoké kvalita péče byla dána 

především skutečností, že řád zaměstnával nejen křesťanské lékaře, ale i 

muslimské a židovské. Tím se prolínaly jednotlivé léčebné metody. Zajímavostí 

jistě je, že ochrana soukromí pacientů byla zajišťována jednak prostřednictvím 

závěsů okolo jednotlivých lůžek a jednak organizací práce – péči o nemocného 

zajišťoval vždy ošetřovatel stejného pohlaví jako pacient. Celé jméno řádu je 

Suverénní vojenský a špitální řád svatého Jana Jeruzalémského z Rhodu a 

Malty, známějšího pod jmény Maltézští rytíři, Johanité nebo Svatojánský řád. /12/ 

Definice pojmu soukromí je v následujícím Boxu II, tak jak jsem ji 

převzala z internetové encyklopedie . 

 

 

                BOX II 

„Soukromí je osobní oblast jednotlivce nebo skupiny 

(např.rodiny). V češtině zahrnuje schopnost či právo 

zadržovat informace o sobě, ale také hmotný a 

myšlenkový prostor subjektu. Ve většině států je 

soukromí chráněno zákonem a zahrnuje jednak 

ochranu osobních údajů a jednak ochranu těla (intimní 

sféry).“ /24/ 
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2.1 Listina základních práv a svobod 

V legislativě České republiky nalezneme několik zákonů, jež upravují 

právo jednotlivce na ochranu soukromí, osobnosti a osobních údajů. Zákon, 

který je hierarchicky na nejvyšší úrovni, je Ústavní zákon č.2/1992 Sb., Listina 

základních práv a svobod. Ochrany soukromí  a osobnosti se týká zejména 

článek 7  a 10, v nichž je mimo jiného řečeno: „Nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí je zaručena.“ A: „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská 

důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ /34/ 

Dalším právní pramenem, jež zaručuje ochranu soukromí ze zákona je 

Občanský zákoník, neboli zákon 40/1964 ve znění pozdějších předpisů. V tomto 

zákoně ve druhé hlavě v paragrafech 11 až 16 je ustanoveno, že: „Fyzická osoba 

má právo na ochranu osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 

důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“/37/ 

 

2.2 Konvence o biomedicíně 

V roce 2001 Česká republika ratifikovala mezinárodní dokument s názvem 

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 

s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně.Tento 

dokument má několik synonym pro svůj název jako například Konvence  

o biomedicíně, Úmluva o biomedicíně, Štrasburská konvence. Rozhodla jsem se, 

že pro tento právní pramen dále budu používat označení Konvence  

o biomedicíně. 

Ratifikací se Konvence o biomedicíně stala nejvyšším zákonem  

pro zdravotnickou oblast. Také v tomto dokumentu jsou ustanovení, jež mají 

zaručit nemocnému soukromí. Problematiky soukromí se týkají zejména články 

2 a 10. V článku 2 je stanovena nadřazenost blaha a zájmů jedince nad zájmy 

společnosti. A v článku 10 se přímo píše o respektu k soukromému životu, a to i 

v oblasti informací. /33/ 

Vzhledem k tomu, že Konvence o biomedicíně je mezinárodní dokument, 

je nezbytné abych napsala pár slov o vztahu této smlouvy k ostatním českým 

právním předpisům. V české legislativě existují zákony, které přiznávají 
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pacientům práva v menším rozsahu, než je zaručuje Konvence o biomedicíně. 

To je však nepřípustné. V Ústavě České republiky je však v článku 10 

deklarováno, že: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního 

řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva.“ /35/  Tato skutečnost je nazývána aplikační předností a 

v případě posuzování nějakého sporného problému, by mělo nejprve dojít 

k výkladu Konvence o biomedicíně. /3/ 

  Z výše napsaného odstavce vyplývá, že žádná vyhláška či směrnice 

zdravotnického zařízení nesmí být v rozporu s tímto legislativním pramenem. 

 

2.3 Povinná mlčenlivost 

Další zákon, kterým je upravena péče o nemocné je Zákon o péči o zdraví 

lidu z roku 1966 (Zákon č. 20/1966 Sb.). V tomto předpisu je pracovníkům  

ve zdravotnictví uložena povinnost  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,  

o nichž se dozvěděli při výkonu svého povolání. Česká legislativa nezná od roku 

1951 termín „lékařské tajemství“. Povinná mlčenlivost, tak jak ji upravuje právě 

zmíněný zákon, se vztahuje na všechny zdravotnické pracovníky, kteří se přímo 

nebo zprostředkovaně dostávají do profesního styku s osobními daty 

nemocných. Zásada zachovávat mlčenlivost o informacích, jež se lékař dozví 

v souvislost s léčením přetrvává již od dob Hippokrata a je zakotvena v jeho 

přísaze, která se stala podkladem pro vytvoření pozdějších etických kodexů. 

Nedodržení povinné mlčenlivosti je sankcionováno. Problém je, že povinná 

mlčenlivost je u studentů vysokých, vyšších odborných a středních škol právně 

nevynutitelná. Proto je nutné klást velký důraz na jejich informovanost a 

věnovat pozornost mravním normám. /8/ 

Otázkou zůstává rozsah povinné mlčenlivosti. Podle výše zmíněného 

zákona se vztahuje na všechny informace, o nichž se zdravotník „dozvěděl   

v souvislosti s výkonem svého povolání.“ /38/  Obvykle bývá toto ustanovení 

interpretováno tak, že mlčenlivost se týká všech informací – zdravotnických i 

těch, které se zdravotním stavem nesouvisejí. Podle některých autorů 
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zabývajících se zdravotnickou legislativou je však tento výklad neopodstatněně 

rozsáhlý. Například J. Buriánek se domnívá, že povinná mlčenlivost by se měla 

týkat pouze těch informací, jež byly získány v souvislosti se samotnými 

zdravotními výkony. Podle jeho názoru, nejsou informace typu kolikrát pacient 

navštívil ordinaci určitého lékaře a kdo ho doprovázel, takovými informacemi, 

jež by byly zjištěny v souvislosti s posuzováním zdravotního stavu a léčbou. 

Tato data nejsou zcela veřejná, ale je možné je sdělit například orgánům činným 

v trestní řízení i bez souhlasu pacienta. /2/ 

 

2.4 Ochrana osobních údajů  

Nakládání s údaji o pacientech, vedení zdravotnické dokumentace, 

předávání informací mezi jednotlivými zdravotnickými pracovníky, archivace 

dokumentace v nemocničních zařízeních je upravena zákonem číslo 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů./39/ Tento právní zdroj rozlišuje v definicích   

mezi pojmy osobní údaj a citlivý údaj. Osobní údaj je definován jako: 

„…jakýkoli údaj týkající se určeného nebo určitého subjektu. Subjekt údajů se 

považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více 

osobních údajů přímo nebo nepřímo zjistit jeho identitu.“ /39/  To znamená, že  

za osobní údaj je považován věk, bydliště, rodné číslo pacienta apod.  Za citlivý 

údaj je považován „osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém, nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 

náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a 

sexuálním životě subjektu údajů.“ /39/  Poskytování zdravotní péče je spojeno 

s tím, že se zdravotník dozvídá celou řadu informací a intimních údajů, jež  by 

třeba za jiných okolností nemocný nikomu nesdělil. Pro zachování důvěry 

pacienta je velmi důležité, aby všichni zdravotníci pečlivě zvážili, které 

z informací je nutné předat dalším zdravotníkům pro kontinuální kvalitní a 

odbornou péči, a  které by měl zachovat v tajnosti. Neboť existují situace, kdy 

nemocný ve slabé chvilce svěří lékaři nebo zdravotní sestře intimní informace, 

jež nemají žádnou souvislost se zdravotním stavem ani léčbou. Tyto informace 
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by s největší pravděpodobností nesdělil jinému zdravotníkovi, proto by měl 

dotyčný zdravotník o nich pomlčet. 

Problematické je, že v souvislosti s poskytováním zdravotní péče není 

přesně stanovený obsah pojmu soukromí jedince a navíc nejsou uváděny 

povinnosti odpovídající právům, jak ve svém článku „Soukromí pacienta  

při poskytování zdravotní péče“ upozorňují L. a J . Vondráčkovi. /31/  Dále se zde 

můžeme dočíst, že definice soukromí je velice nepřesná, ačkoli je použitá 

v mnoha právních pramenech a etických kodexech. Osobně nechci polemizovat 

s autory článku a souhlasím s jejich názorem, že pokud pacient považuje nutnost 

obnažení některé části těla za zásah do soukromí a odmítne jej, nemůže lékař 

ošetřit pacienta lege artis a nenese odpovědnost za možná pochybení.  

Ale domnívám se, že v některých případech je soukromí nemocných narušováno 

více než je nezbytně nutné, například přítomností třetích osob, tj. studentů 

lékařských fakult a zdravotnických škol (středních i vyšších), zdravotníků, jež se 

přímo nepodílejí na ošetření či vyšetření, příbuzných nemocného apod. 

 

3. Ochrana soukromí v kodexu Práva pacientů 

Etický kodex Práva pacientů byl v České republice formulován a vyhlášen 

Centrální etickou komisí při MZ ČR v roce 1992. /8/ 

 Stejně tak jako ostatní kodexy je v souladu s českými zákony, ale i tento 

kodex je pouze morálně závazný. Ideální stav by byl, kdyby rozdíly  

mezi kodexem a realitou byly minimální. Ve skutečnosti existují velké rozdíly 

v dodržování Práv pacientů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. 

Mimo jiné je ve zmiňovaném kodexu napsáno, že: „V průběhu ambulantního i 

nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly 

v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a 

stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba je věcí důvěrnou a musí 

být prováděna diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou přímo zúčastněny, musí 

odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby sám 

nevybral.“ /10, s.95/ Ani v tomto kodexu nenalezneme přesnou definici soukromí, 

ale podle Heleny Haškovcové „člověk ztrácí soukromí, když jsou nějakým 
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způsobem prolomeny bariéry bezpečí a když se před cizí osobou ocitá v celé,  

a to nejen fyzické, ale i psychické nahotě“./10 s.96/ S tímto tvrzením nelze nic 

jiného než souhlasit. Každý člověk je osobnost a má individuální přístup 

k vlastnímu obnažování. Na jedné straně jsou lidé, kteří vlastní nahotu  

před jinými neskrývají ani v běžném životě, například nudisté a naturisté a 

naopak jsou jedinci, jimž činí velký problém svléci se před lékařem.  

Dokonce i ve Spojených státech amerických, kde vznikl první kodex Práv 

pacientů na světě, mají příručky s vypsanými nejzákladnějšími právy. Jedním 

z nich je i právo nemocného odmítnout další osoby (studenty, výzkumné 

pracovníky apod.) na své léčbě, jakož i svoji účast na vzdělávacích a 

výzkumných programech.  Bez zajímavosti není, že stejně jako v České 

republice i ve Spojených státech amerických má právo znát jména všech osob, 

jež se podílejí na jeho léčbě. /22/ 

Na gynekologicko-porodnickém oddělení je potřeba, aby se vyšetření 

zúčastnily minimálně dvě osoby – lékař a porodní asistentka, z důvodu 

nebezpečí nařčení lékaře ze sexuálního obtěžování. V takovém případě by se, ale 

sestra měla taktně otočit v okamžiku samotného gynekologického vyšetření. 

Zatímco v případě běžného gynekologického vyšetření je soukromí pacientek  

ve většině případů respektováno, naprosto odlišná situace je v porodnictví. 

Během porodu jsou rodičky vyšetřovány před ostatními ženami na pokoji a 

v mnoha případech je u samotného porodu přítomno více osob, než je nezbytně 

nutné. Jsou to například lékaři – stážisti z jiných klinických oddělení, studenti, 

ale i pomocný personál. Na možnost jejich přítomnosti se rodičky nikdo neptá. 

Situace se mírně lepší v souvislosti s možností přítomnosti otce či jiné blízké 

osoby u porodu.Ale ani v  takových případech se rodičky nikdo neptá. Dotazy  

na možnost účasti stážistů či studentů jsou většinou směřovány na tyto blízké 

osoby. Je zajímavé pozorovat, jak je pacientka, jejíž soukromí a intimní sféra je 

narušeno, naprosto ignorována.  

V etickém kodexu Práva pacientů je dále ustanovení, jež se vztahuje  

na ochranu informací o osobě nemocného. Přesně je zde stanoveno: „ Pacient 

má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou 
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považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i 

v případech počítačového zpracování.“ /10, s.103/ Toto ustanovení vyplývá již  

ze zmiňované Hippokratovy přísahy. Zatímco legislativně upravená povinná 

mlčenlivost se vztahuje na zdravotníky, tento etický kodex by měli respektovat i 

ostatní pracovníci, jež přicházejí do styku s nějakými informacemi o pacientech. 

To znamená, že by jej měli dodržovat i nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci, 

sociální pracovníci, psychologové, učitelé a studenti, administrativní pracovníci 

apod. 

 

4. Profesní etické kodexy týkající se práv pacientů 

V průběhu devadesátých let dvacátého století vzniklo několik etických 

kodexů pro pracovníky ve zdravotnictví. Mimo jiné to byly kodexy určené 

lékařům,  zdravotním sestrám, lékárníkům. Stejně tak jako u etického kodexu 

určeného pacientů, i u profesních kodexů je patrná inspirace Hippokratovy 

přísahy. Ve své práci se budu více věnovat pouze kodexům těch profesí, které 

poskytují přímou diagnosticko-terapeutickou a ošetřovatelskou péči  

na lůžkových GP oddělení To znamená, že se zaměřím na Etický kodex České 

lékařské komory a etické normy v ošetřovatelství, zejména pak na ta ustanovení, 

jež se dotýkají ochrany soukromí.  

 

4.1 Etický kodex České lékařské komory 

V Etickém kodexu České lékařské komory se práv pacientů dotýkají dvě 

ustanovení. Je to  „povinnost důsledně zachovávat lékařské tajemství. /8, s.77/ 

Zajímavé na tomto bodu je skutečnost, že český právní řád nezná pojem lékařské 

tajemství a ani nikde v dalším textu tohoto zmiňovaného kodexu nenajdeme 

vysvětlení daného pojmu. V  tomto dokumentu není nikde specifikováno na jaké 

informace a v jakém rozsahu se tajemství vztahuje. Ale vzhledem  

ke skutečnosti, že součástí tohoto kodexu je i ustanovení povinnosti lékařů znát 

a dodržovat platnou legislativu, tato pojmová nepřesnost není natolik důležitá.   

Dalším bodem, jež má určitý vztah k ochraně práv nemocného, je bod č.2 ve III. 

oddíle s názvem Lékař a nemocný. Zde je přímo napsáno: „…. že lékař bere 
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ohled na práva nemocného.“ /8, s.80/  Podle mého názoru jsou zde myšlena nejen 

práva nemocného vyplývající z etického kodexu, ale i práva jedince vyplývající 

ze zákonných norem České republiky.  

 

4.2. Etický kodex Mezinárodní rady sester 

Etický kodex sester je souhrnem etických norem, jež vypracovala 

Mezinárodní rada sester již v roce 1973  a české profesní organizace je přijaly 

v devadesátých letech 20. století.V kapitole nazvané Etická pravidla zdravotní 

péče je stanovena povinnost vykonávat zdravotní a ošetřovatelskou péči 

s respektem k lidskému životu, lidské důstojnosti a právům jedince.V odstavci 

pojednávajícím o pacientech je přímo napsáno, že: „Sestra  dodržuje povinnou 

mlčenlivost, chrání důvěrné informace a pečlivě hodnotí, komu může  

tyto informace předat.“ /4,  s.42/ 

Všechny etické kodexy obsahují základní minimální standard morálky, jež 

by měl být nemocným zaručen během poskytované zdravotní péče ve všech 

zdravotnických zařízeních na území České republiky. „Jsou závazné morálně, 

nikoliv právně.“ /8, s.96/ 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Cíl studie 

Pro praktickou část  jsem si stanovila dva cíle. 

Cíl 1: Zjištění informací z oblasti ochrany soukromí a práv pacientek  

na GP oddělení. 

Cíl 2: Vytvoření návrhu na zlepšení ochrany soukromí na GP oddělení. 

 

6. Popis zkoumaného pracoviště 

Praktickou část své magisterské práce jsem realizovala na gynekologicko-

porodnickém oddělení nemocnice středního typu ve Středočeském kraji. 

Průměrný počet porodů se na tomto pracovišti pohybuje okolo 800 ročně.  

Celkový počet lůžek na GP oddělení je 50, z toho je 46 lůžek na standardních 

lůžkových odděleních a čtyři jsou určena pro intenzívní péči. Součástí tohoto 

pracoviště jsou i tři ambulance (příjmová, sonografická a gynekologická 

odborná). 

Zdravotnický tým 

Tým zdravotníků je tvořen devíti lékaři a středním a nižším zdravotnickým 

personálem (dále SZP a NZP). Střední zdravotnický personál čítá  26 porodních 

asistentek a zdravotních sester, z nichž 19 pracuje ve směnném provozu a 7 

v ranním provozu. Ze sedmi středních zdravotnických pracovníků, kteří pracují 

v ranním provozu je jedna sestra vrchní, jedna úseková a dvě jsou staniční.  

Na GP oddělení pracují dvě sanitárky, které doplňují tým. Na přání 

managementu zachovat anonymitu tohoto GP oddělení neuvádím informace, jež 

by mohly dané pracoviště přesně identifikovat.  

 

7. Metodologie 

Pro získání dat potřebných ke zmapování situace v oblasti ochrany 

soukromí pacientek jsem použila techniky kvantitativního výzkumu. 

Úkolem kvantitativního výzkumu je statisticky popsat závislost  

mezi proměnnými. V podstatě spočívá v návrhu testu pro  potvrzení nebo 

zamítnutí stanovené hypotézy.  /1/ 



 25 

Techniky, jež jsem používala k získání informací, byly: dotazníkové 

šetření, neformální rozhovory a pozorování. Dvě posledně jmenované techniky 

jsem používala především k doplnění informací, jež nebyly možné zjistit  

z dotazníků.  

 

7.1 Dotazníkové šetření 

Pro možnost  porovnání pohledů  na  problematiku soukromí pacientek  

ze strany zdravotníků a ze strany hospitalizovaných žen, jsem sestavila dva 

dotazníky (viz Příloha č. 2 a č. 3), v nichž některé otázky byly totožné pro obě 

skupiny respondentů. Oba typy dotazníků byly anonymní. Dotazníky  

pro zdravotnické pracovníky obsahovaly minimum identifikačních znaků, aby 

ve čtyřicetičlenném kolektivu pracovníků nebylo možné zjistit totožnost 

jednotlivých respondentů. Nelze proto porovnat odpovědi lékařů s odpověďmi 

porodních asistentek, nebo porovnat odpovědi středoškolsky a vysokoškolsky 

vzdělaných středních zdravotnických pracovníků. Byl to však záměr, protože 

kolektiv zaměstnanců je relativně malý.  

Dotazníková šetření  jsem prováděla v lednu 2007. Nemohla jsem si 

libovolně zvolit termín výzkumu, bylo určeno managementem oddělení. Tuto 

skutečnost zmiňuji z toho důvodu, že v době, kdy jsem měla přístup na GP 

oddělení v roli výzkumníka, jeden z úseků tohoto klinického pracoviště byl 

z technických důvodů mimo provoz a já neměla tak možnost oslovit dostatečné 

množství respondentů. To mělo samozřejmě i vliv na celkové vyhodnocení 

výzkumu, protože některé ze stanovených hypotéz jsem nemohla pro nedostatek 

respondentů ani potvrdit, ani vyvrátit. 

Před vlastním dotazníkovým šetřením jsem provedla předvýzkum  

na skupině deseti osob, s cílem zjistit, zda navrhované výzkumné nástroje jsou 

správně zvolené. To znamená, zda jsou otázky v dotaznících formulovány 

srozumitelně a jednoznačně. Po vyhodnocení výsledků předvýzkumu jsem 

vytvořila definitivní verze dotazníků. 
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Respondenti pro předvýzkum byli zdravotníci, kteří pracují  v jiných 

klinických oborech téhož nemocničního zařízení a v privátních ambulantních 

zařízeních. 

 

7.2 Výběr respondentů 

Pro popsání  postupu při výběru respondentů, musím nejprve uvést přesné 

definice populace a vzorku. 

„Populace je soubor jednotek, o kterém předpokládáme, že jsou pro něj 

naše závěry platné. Vzorek je skupina jednotek, které skutečně pozorujeme.“/5, 

s.93/ 

V mém výzkumném šetření jsou dvě zkoumané populace. První populace 

je tvořena zdravotnickými pracovníky, jež jsou zaměstnanci daného GP 

oddělení. Druhou populaci respondentů tvoří pacientky, které byly v době 

výzkumu hospitalizované na popisovaném klinickém oddělení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dotazníky byly koncipovány pro konkrétní 

pracoviště a k relativně malému počtu zaměstnanců i počtu hospitalizovaných 

pacientek, jsem se rozhodla zahrnout do výzkumu všechny jedince. To znamená, 

že vzorky, u nichž jsem provedla dotazníkové šetření se shodovaly 

s populacemi, pro něž jsem formulovala hypotézy. Jediným kritériem, jež jsem 

stanovila pro populaci pacientek byl minimálně dvoudenní pobyt v nemocnici. 

Nemusela jsem tedy vyřadit ani jeden dotazník, všechny  dotazované klientky 

pobývali v nemocnici delší dobu než dva dny. 

 

8. Hypotézy 

8.1 Obecná hypotéza 

Abych mohla vytvořit soubor otázek pro dotazníkové šetření, stanovila 

jsem si nejprve obecnou hypotézu: Zdravotníci většinou znají podstatné 

legislativní a etické normy týkající se ochrany práv a soukromí pacientů, v praxi 

je však nedodržují. 
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8.2 Pracovní hypotézy 

Pro možnost vytvoření otázek pro dotazníkové šetření, jsem rozpracovala 

obecnou hypotézu do několika pracovních hypotéz.  

1. Zdravotníci znají etický kodex Práva pacientů.   

2. Zdravotníci znají legislativní normu  Konvence o biomedicíně. 

3. Pacienti neznají etický kodex Práva pacientů a Konvenci  

o biomedicíně. 

4. Čím déle zdravotníci pracují ve zdravotnictví, tím menší pozornost 

věnují problematice soukromí pacientů. 

5. Ženy v roli zdravotníků více chrání soukromí pacientů. 

6. Citlivost na stud a dodržování soukromí u pacientek se liší podle úseku 

GP oddělení. 

7. Pacientky s vyšším vzděláním a pacientky nad 40 let jsou citlivější  

na ochranu soukromí. 

 

9. Výsledky výzkumného šetření 

9.1 Vyhodnocení dotazníků  pro zdravotníky 

Na konkrétním GP oddělení jsem rozdala celkem čtyřicet dotazníků všem 

zdravotnickým pracovníkům. To znamená lékařům, porodním asistentkám, 

ošetřovatelkám a sanitárkám. Návratnost byla padesátiprocentní, což  je dvacet 

vyplněných dotazníků. Jeden dotazník jsem vyřadila pro neúplnost dat. Celkem 

jsem hodnotila 19 dotazníků určených pro zdravotnické pracovníky. V tomto 

dotazníku bylo minimum identifikačních údajů o respondentech, neboť kolektiv 

je relativně malý a zaměstnanci GP oddělení by se mohli obávat o ztrátu 

anonymity. 
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POHLAVÍ RESPONDENTŮ 
Jak je patrné z Grafu 1, častěji dotazník vyplňovaly ženy, a to v celých 

84%. Vzhledem ke skutečnosti, že muži jsou na daném pracovišti zaměstnáni 

pouze na pozicích lékařů, s jistotou můžu konstatovat, že mezi respondenty byli 

také minimálně tři lékaři. Nelze však zjistit, zda mezi respondentkami byly i 

lékařky, nebo vysokoškolsky vzdělané sestry, nebo to, zda v některém  

z dotazníků odpovídaly ošetřovatelky a sanitárky. 
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POČET LET ODPRACOVANÝCH VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Druhým a posledním identifikačním znakem pro populaci zdravotníků byla 

délka odpracovaných let ve zdravotnictví. Jak můžeme zjistit z  Grafu 2,  více 

než polovinu respondentů (tj. 14) tvořili zdravotníci s šestnácti a víceletou praxí. 

Také u tohoto identifikačního znaku jsem z výše popsaných důvodů nezužovala 

dotaz pouze na  počet let praxe na konkrétním gynekologicko-porodnickém 

oddělení. 

 
Odpověď a b c d e F 
Počet 
respondentů 

1 2 2 0 6 8 

 
 

a) méně než 2 roky, b) 2 až 5 let, c) 6 až 10 let, d) 11 až 15 let, f) 16 až 20 

let, g) více než 20 let 

                       
 
             Graf 2 
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Některé výsledky dotazníkového šetření jsem porovnávala s daty, jež jsem 

získala prostřednictvím pozorování a neformálních rozhovorů. Příkladem 

takového srovnání jsou odpovědi  zaměstnanců oddělení na dotaz týkající se 

standardu ošetřovatelské péče na ochranu soukromí pacientek se  skutečnou 

realitou. Jak ukazuje následující tabulka spolu Grafem 3, nadpoloviční většina 

respondentů se domnívá, že na GP oddělení již zmiňovaný dokument  existuje. 
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Vrchní sestra GP oddělení mi na konkrétní dotaz odpověděla, že žádný standard 

upravující ochranu soukromí pacientů na daném oddělení není vypracovaný a 

ani se v dohledné době nebude připravovat. 

 
Má vaše oddělení vypracovaný standard na ochranu práv pacientů? 

(Dotazník pro zdravotníky, dále DPZ) 
 

Odpověď Ano Ne Nevím 
Počet respondentů 12 (63%) 3 (16%) 4 (21%) 
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Jak dále vyplynulo z  šetření, pouze devět z devatenácti zdravotníků se 

domnívá, že by podobný dokument mohl zlepšit situaci v oblasti ochrany 

soukromí. Dvanáct respondentů odpovědělo, že standard na ochranu soukromí 

by nezlepšil ochranu soukromí pacientek.  

 

9.2 Vyhodnocení dotazníků pro pacientky 

Další zkoumanou skupinou respondentů byly pacientky. Celkem jsem 

rozdala 65 dotazníků, z nichž se vrátilo 58 vyplněných. To znamená, že 

návratnost dotazníků byla 89%. Ze získaných dotazníků jsem musela jeden 

vyřadit pro neúplnost dat a nejednoznačnost odpovědí (např. zaškrtnutí více 

odpovědí, než bylo dovoleno apod.). 
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Dotazníkové šetření jsem prováděla na obou úsecích GP oddělení, tj.  

na gynekologickém úseku, jež zahrnuje standardní lůžkové oddělení  a jednotku 

intenzívní péče (dále JIP) a na porodnickém úseku, který zahrnuje porodní sál, 

oddělení pro ženy v šestinedělí a JIP. S ohledem na zdravotní stav 

hospitalizovaných žen, jsem dotazníky na porodnickém úseku distribuovala 

pouze na oddělení pro ženy v šestinedělí. Musím doplnit, že na tomto GP 

oddělení neexistuje samostatné lůžkové oddělení pro ženy s komplikacemi  

v průběhu gravidity, tyto pacientky jsou umístěny na standardním lůžkovém 

gynekologickém oddělení.  

 

ROZDĚLENÍ RESPONDENTEK PODLE ÚSEKU GP ODDĚLENÍ 

Vzhledem k okolnostem, které jsem již zmiňovala výše, pouze sedmnáct 

dotazníků vyplnily ženy hospitalizované na gynekologickém úseku. Z důvodu 

malého počtu pacientek pobývajících v  této části lůžkového oddělení, jsem 

nemohla potvrdit či vyvrátit některé předem stanovené hypotézy (viz kapitola  

č. 9.3). 

                    
 
            Graf 4 
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VĚK RESPONDENTŮ 

Nejpočetnější skupinu tvořily ženy ve věkové kategorii 26 – 34, jak 

ukazuje Graf 5. Z této věkové kategorie bylo 32 pacientek hospitalizovaných 

v souvislosti s  porodem a šestinedělím a pouze sedm pobývalo na úseku 

gynekologie.  Musím poznamenat, že i z těchto sedmi žen, byly některé, jejichž 

diagnóza se týkala komplikací gravidity. Jejich přesný počet však neznám, 

protože mi nepřísluší zjišťovat důvody hospitalizace pacientek.   
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VZDĚLÁNÍ RESPONDENTEK 

Nejvíce respondentek mělo středoškolské vzdělání ukončené maturitou. 

Tuto odpověď zaškrtlo 28 žen. Druhým nejčastějším typem vzdělání byla 

odpověď „vyučena“. Vysokoškolské vzdělání mělo pouze šest respondentek, 

z nichž pět mělo ukončený magisterský stupeň a jedna žena bakalářský stupeň 

vysokoškolského vzdělání.  Jedna respondentka označila odpověď „jiné 

vzdělání“ a doplnila, že má titul Dis., to znamená ukončené vyšší odborné 

vzdělání. 

 

 

 

Dosažené 
vzdělání 
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VŠ (Bc.) VŠ (Mgr, 
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DÉLKA HOSPITALIZACE 

Doba hospitalizace byla ve třiceti případech dva až pět dní, v osmnácti 

případech šest až deset dní. Pro více než polovinu respondentek, přesně pro 61% 

se jednalo o první pobyt v nemocnici  za poslední dva roky. 

 

 

Počet dní 
hospitalizace 

a b c d e 

Počet 
respondentů 

1 30 18 5 3 

 
a) 2 dny, b)  2 -5 dní, c)  6 – 10 dní, d)  10 – 14 dní, e)  více než 14 dní 
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9.3 Porovnání výsledků výzkumného šetření se stanovenými hypotézami 

Hypotéza č.1: Zdravotníci znají etický kodex Práva pacientů. 

První hypotézu jsem testovala v dotazníku určeném zdravotníkům (viz 

Příloha 2), v otázkách č.4 a č.5 a dále otázkách č.9 a č.10. O existenci etického 

kodexu Práva pacientů vědí všichni dotazovaní zdravotníci. Jak ukazuje Graf 8, 

znázorňující odpovědi na otázku č.4, pouze dva respondenti z devatenácti tento 

dokument nečetli, ale o jeho existenci vědí. Dvanáct respondentů tento etický 

kodex četlo. 

 

Otázka č. 4 (DPZ) 

Znáte etický kodex Práva pacientů? 
           Graf 8 
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a) Ano, četl/a jsem jej 
b) Ano, znám přesný obsah = vyjmenuji všechna práva pacientů 
c) Ano, vyjmenuji alespoň tři práva pacientů 
d) Vím o jeho existenci, nikdy jsem nečetl/a 
e) Ne, nikdy jsem o něm neslyšel/a 
 
Zjištěné odpovědi na otázky č.9 a č.10 rovněž potvrzují, že zdravotníci 

znají obsah Práv pacientů. Na otázku č. 9, zda má pacient právo odmítnout účast 

třetích osob (studenti zdravotnických škol, studenti lékařských fakult, lékaři 

z jiných oddělení, kteří se nepodílejí na léčbě, apod.) při svém ošetření, 

odpověděli všichni zdravotníci kladně. Na dotaz, zda je nutné žádat souhlas 
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pacienta s účastí třetích osob u jeho ošetření 16 zdravotníků odpovědělo kladně, 

pouze tři záporně. Na dotaz, zda mají pacienti i nějaké povinnosti, většina 

respondentů (tj. 11), odpověděla negativně, jak je patrné z sledujícího grafu. 

Z osmi respondentů, jež  odpovědělo kladně, pouze jeden správně napsal o jakou 

povinnost se jedná. 

 
Otázka č. 5 (DPZ) 

Mají pacienti podle etického kodexu Práva pacientů i nějaké povinnosti? 
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Shrnutí č.1: Hypotéza č.1 se potvrdila. Zdravotníci znají etický kodex 

Práva pacientů. 
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Hypotéza č.2: Zdravotníci znají legislativní normu Konvence  

o biomedicíně. 

Tuto hypotézu jsem testovala také v dotazníku pro zdravotníky, a to 

v otázkách č.6, 7 a č.8. Z devatenácti zdravotníků tento dokument četli pouze 

dva, osm vědělo o jeho existenci a devět jej  vůbec neznalo! O dokumentu 

Konvence o biomedicíně se zdravotničtí pracovníci dozvěděli na seminářích,  

od spolupracovníků nebo z médií. S lítostí musím poznamenat, že jen dva 

respondenti věděli, že je tento dokument platnou právní normou v České 

republice. Jeden respondent odpověděl, že se nejedná o českou legislativní 

normu a šestnáct nevědělo. 

 
Otázka č. 6 (DPZ) 

Znáte dokument s názvem Konvence o biomedicíně? 
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Shrnutí č.2: Ačkoli většina zdravotnických pracovníků nevěděla, že 

dokument Konvence o biomedicíně je platnou právní normou v České republice, 

o existenci tohoto dokumentu slyšela již více než polovina dotazovaných. Z toho 

vyplývá, že hypotéza č.2 je potvrzena. 
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Hypotéza č.3: Pacienti neznají etický kodex Práva pacientů a Konvenci  

o biomedicíně. 

Hypotézu č.3 jsem testovala v dotazníku pro pacientky (viz Příloha č.3), 

v otázkách č.1, č.4 a č.5. Následující graf ukazuje, že 37 respondentek již četla 

nebo alespoň slyšela o etickém kodexu Práva pacientů. Zbývající respondentky 

zmiňovaný kodex neznaly, nebo na danou otázku neodpověděly. Pacientek, 

které neodpověděly na danou otázkou bylo dvacet, což tvoří 35% všech 

dotazovaných. Vzhledem ke skutečnosti, že v době mého výzkumného šetření 

měly všechny pacientky, jež odpověděly na můj dotazník, podepsané prohlášení, 

že byly seznámeny s obsahem etického kodexu Práva pacientů, je toto číslo 

poměrně vysoké. Otázka,  jakým způsobem byly pacientky seznámeny s kodexem 

Práva pacientů, však nebyla součástí mého výzkumu. 

 

Otázka č.1 (Dotazník pro pacientky, dále DPP) 
Znáte etický kodex Práva pacientů? 
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a) ANO, již jsem o něm slyšela, ale nečetla 
b) ANO, měla jsem možnost si ho přečíst 
c) NE, nikdy jsem o něm neslyšela 
d) Neodpovědělo 
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Na otázku, zda pacientky znají dokument Konvence o biomedicíně, dvacet 

osm z 57 odpovědělo, že jej zná, dvě z nich tento dokument dokonce četly. 

Nejčastěji se o něm dozvěděly z televize, tisku a internetu. 

 
Otázka č. 4 (DPZ) 

Znáte dokument s názvem Konvence o biomedicíně? 
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a) ANO,  četl/a jsem jej 
b) ANO, vím o jeho existenci 
c) NE, vůbec nevím, že existuje 
 

Shrnutí č.3:  Hypotézu číslo tři nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit, protože 

výsledky výzkumu ukázaly, že 65% pacientek zná etický kodex Práva pacientů, 

ale 51% dotazovaných nezná legislativní normu Konvenci o biomedicíně. 
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Hypotéza č.4: Čím déle zdravotníci pracují ve zdravotnictví, tím menší 

pozornost věnují problematice soukromí pacientů. 

Hypotézu jsem postavila na domněnce, že zdravotníci s delší dobou praxe 

ve zdravotnictví budou méně citliví k soukromí pacientek z důvodu 

tzv.profesionální deformace a možnému  výskytu syndromu vyhoření. 

Pro potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy jsem analyzovala jednak 

základní údaje o respondentech z dotazníků pro zdravotníky a jednak odpovědi 

na otázky č.3,  č.11, č.12, č.13, z týchž dotazníků. Rozhodla jsem se, že budu 

analyzovat odpovědi u respondentů, kteří pracují ve zdravotnictví déle než 11 

let.  Na dotaz, zda jsou  na pracovišti dodržována  práva pacientů, pět 

zdravotníků odpovědělo záporně  a tři odpověděli nevím (viz graf 13).  

 

Otázka č. 3 (DPZ) 

Myslíte si, že jsou na oddělení, kde pracujete důsledně dodržována práva pacientů? 
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Z respondentů, jež odpověděli záporně, byly  čtyři ženy  pracující  

ve zdravotnictví déle než 16 let  a jeden muž s délku praxe šest až deset let.  

Ze zdravotníků, jež odpovídali nevím byly dvě ženy a jeden muž. Jedna z žen 

má   délku praxe delší než dvacet let a druhá pracuje ve zdravotnictví šest až 

deset let. Muž má odpracovaných více než dvacet let.  

Všech čtrnáct zdravotníků, jež pracují ve zdravotnictví déle než 11 let, 

odpověděli na otázky č. 11, č.12 a č.13 (viz Příloha 2) kladně. Tyto dotazy se 
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týkaly klepání na pacientské pokoje, klepání  na vyšetřovny a zjišťování, zda se 

zdravotníci ptají pacientek na možnost přítomnosti třetích osob u jejich ošetření. 

Shrnutí č. 4:  Výsledky šetření stanovenou hypotézu nepotvrdily. 

 

Hypotéza č. 5: Ženy v roli zdravotníků více chrání soukromí pacientů. 

Při analýze odpovědí zdravotníků jsem zjistila, že muži sami sebe hodnotí 

kladně. To znamená, že všichni tři muži klepou na dveře pacientských pokojů i 

vyšetřoven. Dva z nich také považují za důležité žádat souhlas pacientky s účastí 

třetích osob u vyšetření. Rovněž výsledky dotazníkového šetření  

mezi pacientkami ukázalo, že lékaři jsou mnohem pozitivněji hodnoceni, co se 

týká klepání na dveře. Vzhledem ke skutečnosti, že na daném pracovišti jsou 

muži pouze na pozici lékařů,  jsou tedy muži hodnoceni pozitivně, což je patrné 

z grafu 14, a grafu 15.  

 

Otázka č.13 (DPP) 
Pokud vstupovali lékaři na Váš nemocniční pokoj, klepali na dveře? 
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Otázka č.14 (DPP) 
Pokud vstupovaly na Váš nemocniční pokoj zdravotní sestry a porodní asistentky, 

klepaly na dveře? 
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a) ANO, vždy 
b) Spíše ANO 
c) Spíše NE 
d) NE, nikdy 
 
Shrnutí č. 5: Tuto hypotézu se nepodařilo potvrdit.  

 

Hypotéza č.6: Citlivost na stud a dodržování soukromí u pacientek se liší 

podle úseku GP oddělení. 

Takto zformulovaná hypotéza vychází z mé domněnky, že ženy 

hospitalizované na gynekologickém úseku budou citlivější na dodržování 

soukromí, neboť  jejich psychický stav je v mnoha případech negativně ovlivněn 

přítomností nějaké nemoci. Zatímco na porodnickém úseku pobývají pacientky 

ve většině případů v souvislosti s radostnou událostí, jež je narození dítěte. 

 

          Shrnutí č.6: Graf 4 jasně ukazuje velký početní nepoměr respondentek  

hospitalizovaných na jednotlivých úsecích klinického oddělení, který 

znemožňuje validně srovnávat odpovědi pacientek z jednotlivých úseků. 
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Hypotéza č.7: Pacientky s vyšším vzděláním a pacientky nad 40 let jsou 

citlivější na ochranu soukromí. 

Předpoklad pro tuto hypotézu byl postaven na tom, že ženy minimálně  

se středoškolským vzděláním jsou více poučeny o právech, jež mají v roli 

pacientů  a dokáží zhodnotit, zda byla dodržována či nikoli. A dále tato hypotéza 

vychází z domněnky, že některé ženy starší čtyřiceti let mohou mít pocity ztráty 

atraktivity, proto by mohly více pociťovat stud při vyšetření a ošetření a být 

celkově citlivější na přístup zdravotníků.  

Shrnutí č. 7: Další hypotéza, jež nemohu potvrdit, ani vyvrátit  

kvůli nedostatku respondentů, je tato hypotéza.  Mezi dotazovanými 

pacientkami bylo pouze sedm žen ve věku nad čtyřicet let. 

 

9.4 Závěr výzkumného šetření 

Je velmi obtížné objektivně hodnotit situaci na popisovaném klinickém 

pracovišti, protože výsledky výzkumného šetření jsou ovlivněny jednoznačně 

určenou dobou šetření. To vedlo k tomu, že  většina respondentek z řad 

pacientek byla hospitalizována na porodnickém úseku daného oddělení a  byla 

přibližně ve stejném věku.  Další skutečností, jež ovlivnila výsledek výzkumu, 

byla nepřítomnost studentek střední zdravotnické školy (dále SZŠ) na GP 

oddělení z důvodu školních prázdnin. Polovina dotazníků je získáno  

od pacientek, jež byly hospitalizovány v této době, to znamená na přelomu 

měsíců prosince a ledna. Z těchto důvodů nebylo možné některé hypotézy 

potvrdit či vyvrátit. Přes tyto komplikace bylo možné zjistit z odpovědí zajímavé 

informace, jež vytvářejí celkový obraz ochrany soukromí pacientek na tomto 

pracovišti. 
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Zjištěné informace 

� Všichni dotazovaní zdravotníci  uvedli, že znají etický kodex Práva 

pacientů, ale jedenáct z devatenácti nevěděli, že v tomto kodexu jsou 

zakotveny i povinnosti pacientů. Tři zdravotníci uvedli, že není nutné 

žádat souhlas pacienta s účastí třetích osob u jeho vyšetření. 

� Z celkového počtu devatenácti zdravotníků, jich devět nikdy neslyšelo 

o dokumentu Konvence o biomedicíně a pouze dva zdravotníci ji četli. 

Pouze dva respondenti uvedli, že tento dokument je platnou právní 

normou v České republice, šestnáct respondentů odpovědělo nevím. 

� Jedenáct z devatenácti zdravotníků se domnívá, že na jejich pracovišti 

jsou důsledně dodržována práva pacientů.  

� Pět pacientek uvedlo, že během pobytu v nemocnici nebyla dodržována 

ochrana soukromí a deset odpovědělo nevím. 

� Šestnáct pacientek bylo ošetřováno studentkou střední zdravotnické 

školy, ale pouze devíti z nich byl položen dotaz, zda je smějí studentky 

ošetřovat. 

� Čtyři pacientky byly vyšetřovány před jinou pacientkou.  

� Pacientky i zdravotníci se shodli na tom, že v průběhu lékařských vizit 

jsou pokládány intimní otázky (např. vyprazdňování moče, stolice, 

krvácení z rodidel apod.) a dochází k obnažování pacientek před více 

osobami než je nezbytně nutné. Pouze 11 pacientek z 57, které vyplnily 

dotazník, byly samy na pokoji.  

Přestože procentuální zastoupení respondentek z řad pacientek, které 

uvedly, že  byla porušována ochrana soukromí, je relativně malé, je zřejmé, že 

GP oddělení má určité rezervy v dodržování práv pacientů. 
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        10. Diskuze 

Celkové výsledky výzkumného šetření vyznívají ve prospěch zdravotníků 

na zkoumaném pracovišti. Podrobná analýza vyplněných dotazníků však 

ukázala, že realita v oblasti ochrany soukromí pacientek na GP oddělení je  

o poznání horší. 

Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že zdravotníci pracující  

na popisovaném lůžkovém gynekologicko-porodnickém celkem dobře znají 

etický kodex Práva pacientů, zatímco se znalostí právní normy Konvence  

o biomedicíně je to horší. Ačkoli se jedná  v současné době o nejvyšší právní 

normu pro oblast zdravotnictví, pouze dva zdravotníci z devatenácti tuto 

skutečnost uvedli jako správnou odpověď. Nejčastější odpovědí bylo „nevím“, a 

to v šestnácti případech.  Tento stav může být způsoben skutečností, že etický 

kodex Práva pacientů byl vyhlášen již v roce 1992,  proto je pro mnoho lidí 

známější. Konvence o biomedicíně je platnou českou legislativní normou až  

od roku 2001. Tento fakt, ale nemůže být omluvou pro neznalost zákonů, neboť 

všichni zdravotníci jsou povinni celoživotně se vzdělávat, což jim  

jako povinnost  ukládá zákon 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, konkrétně paragraf 22. /36/ A dále 

zákon 96/2004Sb. o nelékařských zdravotnických profesích. /37/  

Při následné analýze dat, můžeme zjistit, že v mnoha případech jsou 

porušována práva hospitalizovaných žen. Příkladem může být případné ošetření 

či vyšetření studentkami SZŠ. Ačkoli se mi nepodařilo získat reprezentativní a  

dostatečně velký vzorek populace pacientek, vyplývá z výzkumu, že ve více  

než polovině případů, kdy byla pacientka vyšetřována studentkou SZŠ, nebyla 

požádána o souhlas s touto možností. 

 Také každodenní lékařské vizity jsou v mnohém v rozporu nejen 

s etickými kodexy, ale i s českými legislativními normami. V průběhu vizit jsou 

pokládány pacientkám dotazy, dle mého názoru i velmi intimního charakteru a 

pacientky jsou nuceny se obnažovat nejen před ostatními ženami na pokoji, ale 

před všemi účastníky vizity. Tyto mnoho let zavedené praktiky jsou v rozporu  
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s  Listinou základních práv a svobod s článkem 10, s Konvencí o biomedicíně, 

Občanským zákoníkem, paragrafy týkajících se ochrany osobnosti, dále  

se Zákonem o péči o zdraví lidu i s etickým kodexem Práva pacientů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem na zkoumaném GP oddělení pracovala 

jako porodní asistentka až do nástupu na mateřskou dovolenou, domnívám se, že 

daná realita je způsobena přetrváváním rigidních pracovních postupů jak je 

známe z minulosti, kdy pacient byl v podřízeném postavení. Moji domněnku 

potvrzuje i  odpověď jedné z respondentek z řad zdravotníků, která má více  

než šestnáctiletou praxi ve zdravotnictví, bez vlastní zkušenosti s hospitalizací  

v posledních pěti letech. V  dotazníku uvedla  tuto odpověď: 

 

„Zdravotničtí pracovníci našeho oddělení ne zcela akceptují soukromí 

pacientů a to především z důvodů profesionální deformace a nedostatečné snahy 

o větší informovanost a respekt před pacienty, ačkoli snahy o nápravu se již 

sporadicky objevují.“  

 

Zatímco z předchozí odpovědi je patrná sebereflexe a kritický pohled  

na danou situaci, další  výpověď, tentokrát pacientky svědčí  o velké 

profesionální deformaci a nevychovanosti zdravotníků. Z vlastní zkušenosti jako 

pracovníka, ale i jako pacienta daného oddělení mohu potvrdit, že podobné 

situace, jako je ta následující, nejsou nijak ojedinělé.  

 

„Při vlastním porodu přišel druhý lékař a říkal, že jde na oběd. – Jdeš 

taky? Hm, vám to nějak trvá. Paní se málo snaží. Tak, co půjdeš? Jsou tam jen 

do 12,30. Tak já jdu sám.- ukončil monolog, podrbal se na kulkách, povytáhl 

kalhoty a odešel.“ 

(Středoškolačka, věková kategorie 26 – 34 let, četla etický kodex Práva 

pacientů, slyšela o Konvenci o biomedicíně) 
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Některé z odpovědí zdravotníků na otevřené otázky svědčí o jejich malé 

empatii k nemocným ženám a mohou svědčit také o tom, že na daném pracovišti 

je málo motivovaný personál, s neochotou ke změnám.  Následující odpověď je 

toho důkazem. Rovněž může, podle mého názoru, svědčit i o určitém stupni 

vyhoření dotyčného pracovníka. Tuto domněnku však nemohu potvrdit, protože 

její potvrzení by vyžadovalo další výzkumné šetření s cílem zjistit, zda jsou 

zdravotníci GP oddělení ohroženi syndromem vyhoření. 

 

„Vzhledem k počtu lůžek a operantek a bezprostřednímu pooperačnímu 

stavu a často jeho závažnosti, nelze vyloučit při vizitách a některých úkonech 

přítomnost druhé pacientky na pokoji. Prostor není dostatečný pro manipulaci 

se zástěnami, ani to není v časových možnostech. Pacientky nejsou nuceny 

dodržovat ani tu jedinou povinnost , kterou mají. Často se chovají arogantně i 

vůči lékařům. V našem zařízení má pravdu vždy pacientka byť je situace 

sebeabsurdnější….Možnost ochrany sestry i lékaře vůči tvrzení pacientky je 

téměř nulové…“ 

(Žena s délkou praxe ve zdravotnictví nad šestnáct let) 

 

V současné době vládne mezi zdravotníky GP oddělení velké napětí, jež je 

způsobeno celou řadou změn, z nichž nejvýraznější je očekávána na podzim 

tohoto roku. Jedná se změnu organizace práce na obou úsecích GP oddělení 

v souvislosti s dostavbou a otevřením centrálních operačních sálů a centrální 

jednotky intenzívní péče.  

Mohu konstatovat, že v minulosti bylo mezi pacientkami prováděno 

několikrát výzkumné šetření s cílem zjistit spokojenost pacientek s kvalitou 

poskytované péče. Ale výzkum zaměřený na dodržování práv pacientů a 

ochranu soukromí pacientek, dosud provedeno nebylo. Musím však s lítostí 

konstatovat, že v dohledné době se management oddělení problematikou 

ochrany soukromí nebude zabývat. Jako uživatel zdravotních služeb musím buď 

doufat, že společenská situace „donutí“ vedoucí pracovníky situaci řešit, nebo si 

mohu vybrat jiné zdravotnické zařízení. 
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V posledních měsících se v České republice rozpoutává celospolečenská 

diskuse ne téma ochrany práv pacientů v souvislosti s předpokládaným 

zaváděním kamerových systémů do českých nemocnic. Zastánci kamerového 

systému argumentují zvýšením bezpečnosti pacientů a omezením možnosti 

vzniku kriminálních kauz (například několikanásobný vrah z havlíčkobrodské 

nemocnice na konci roku2006). Odpůrci kamerových systémů naopak 

argumentují, že v případě jejich zavedení do nemocnic dojde ke značnému 

omezení práv pacientů. /11/ Na otázku, zda zavést kamerový systém  

do nemocnic, či nikoli, je velmi těžké odpovědět.  

S konstatováním, že je nutné chránit bezpečnost pacientů lze souhlasit. Jak 

popisuje redaktorka MF DNES, v pěti z šesti českých nemocnic, není zajištěna 

bezpečnost pacientů, a v některých případech ani ochrana dat a soukromí. 

Redaktorka popsala, jak se mohla pouze za pomoci bílého pláště pohybovat  

po některých nemocnicích. Na některých klinických pracovištích jí byl dokonce 

zapůjčen chorobopis pacienta, jež byl v té době hospitalizován. /14/ 

Bylo by však dostačující nainstalovat kamery pouze na nemocniční 

chodby? Osobně se domnívám, že z hlediska bezpečnosti pacientů nikoli, 

protože výše zmiňovaná kauza se odehrávala přímo u lůžek konkrétních 

pacientů. V případě, že by kamerový systém byl i na vyšetřovnách, pokojích 

pacientů a dalších prostorách, mohlo by to podobnému případu zabránit? Já si 

myslím, že spíše ne. Myslím si, že  pravděpodobnější než výskyt nového případu 

sériového nemocničního vraha, je nebezpečí zneužití kamerového systému, 

zejména v případech, kdy dochází k obnažování intimních partií, nebo jsou 

řešena velmi choulostivá témata, například na dermatovenerologických 

odděleních apod.  

Domnívám se, že bezpečnost pacientů by mohla být dostatečně zajištěna 

například důsledným používáním jednotných uniforem a osobních 

identifikačních visaček na oblečení zdravotníků v jednotlivých nemocničních 

zařízeních, nebo pomocí čipových karet, jež používají například v pražské 

Fakultní nemocnici v Motole. Čipové karty jsou přiděleny pacientům, nebo 
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doprovodu dětí na dobu hospitalizace a slouží k možnosti vstupu na uzavřená 

oddělení. 
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11. Návrhy a doporučení  

„Akční výzkum je jedním z typů výzkumu, jehož podstatou je reflexe 

situace a snaha o její  zlepšení. Používá techniky tradičního výzkumu. Zásadní 

rozdíl je v tom, že roli výzkumníka přebírá tým zaměstnanců na konkrétním 

pracovišti, kde je potřeba  provést změnu.“ /18/ Metoda akčního výzkumu 

zahrnuje plánování, činnost, pozorování, reflexi a nové plánování. V průběhu 

těchto činností je možné kdykoli  změnit techniky výzkumu. 

 

11.1 Projekt ZLEPŠENÍ OCHRANY SOUKROMÍ PACIENTEK 

11.1.1 Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu „Zlepšení ochrany soukromí pacientek na GP 

oddělení“  je změna organizace práce všech členů zdravotnického týmu, která by 

vedla ke zkvalitnění péče o pacientky v oblasti ochrany soukromí. 

Dílčí cíl: Vypracování standardu ošetřovatelské péče s názvem Ochrana 

soukromí pacientek na GP oddělení 

 

11.1.2 Popis ideálního stavu na GP oddělení 

Popis ideálního stavu na výše zmíněném oddělení jsem omezila  

na skutečnosti týkající se ochrany soukromí pacientek a shrnula jsem jej  

do několika bodů, jež je nutné zapracovat do nového metodického materiálu – 

standardu ošetřovatelské péče s názvem Ochrana soukromí pacientek na GP 

oddělení. 

� Nezpovídat pacientky bez jejich souhlasu před jinými osobami (studenti 

Střední zdravotnické školy  (dále SZŠ), rodinní příslušníci pacientek 

apod.) 

� Omezit účast třetích osob při vyšetření. 

� Lékařské vizity provádět tak, aby nedocházelo k „výslechu“ pacientek  

na pokoji před ostatními ženami na pokoji.  

� Lékařské vizity provádět tak, aby nedocházelo k obnažování pacientek 

před ostatními pacientkami na pokoji. 

� Vždy klepat na dveře pacientských pokojů a vyšetřoven. 
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� Vždy žádat souhlas pacientky, zda jí nevadí přítomnost třetích osob  

(zejména studenti SZŠ, lékaři, kteří se přímo nepodílejí na léčbě)  

během vyšetřování a ošetřování. 

� Zdravotnická dokumentace je vždy pod dohledem kompetentních osob. 

 

11.1.3 Realizace projektu 

A) Výzkumné metody 

Standardizovaný dotazník 

Standardizované dotazníky budou vytvořeny ve dvou formách, jedna  

pro zdravotníky a druhá pro pacientky GP oddělení. Prostřednictvím dotazníků 

by se měly potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy.Hypotézy a dotazníky  

pro první šetření budou odpovídat výsledkům zjištěných z dotazníků, jež jsem 

použila ve výzkumné části této magisterské práce.  

Focus group 

Cílem ohniskové skupiny, jejímiž členy by byli členové zdravotnického 

týmu daného klinického oddělení, je zjistit návrhy na zlepšení stávající situace 

na GP oddělení vzhledem k ochraně soukromí klientek. 

Rozhovory 

Individuální rozhovory budou vedeny se zdravotníky. Jejich cílem bude 

zjišťování, zda zaváděné změny nejsou v rozporu s ostatními standardy 

ošetřovatelské péče a jaké jsou výhody a nevýhody nového standardu.  

 

B) Realizační tým 

V realizačním týmu bude celkem 5 členů. Tým bude tvořit vrchní sestra, 

dvě staniční sestry, úseková sestra a dvě porodní asistentky pracující  

ve směnném provozu.  Vrchní sestra bude koordinátorem činností jednotlivých 

členů realizačního týmu a vedoucím tohoto týmu.   

Staniční sestry vytvoří společně s porodními asistentkami ze směnného 

provozu standard ošetřovatelské péče pro zajištění ochrany soukromí klientek 

oddělení tak, aby se v něm projevila specifika jednotlivých úseků GP oddělení. 
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C) Realizace 

Celkový čas trvání projektu bude dva roky. Každý měsíc bude pořádána 

schůzka projektového týmu, kde budou reflektovány a hodnoceny již vykonané 

kroky projektu. Jednou za dva měsíce se bude konat porada všech členů 

zdravotnického týmu, na které budou tito pracovníci dávat zpětnou vazbu  

na vykonané jednotlivé kroky projektu členům projektového týmu. 

Projekt bude probíhat v několika fázích: 

1. fáze: Dotazníkové šetření. V průběhu první fáze bude zjišťován stav 

ochrany soukromí pacientek na GP oddělení. O vyplnění dotazníku 

budou požádáni všichni členové zdravotnického týmu včetně lékařů a 

pacientek, které budou vyšetřeny nebo ošetřeny na některém z úseků GP 

oddělení. Tato fáze bude trvat dva měsíce. 

2. fáze: Focus group. Zjišťování a diskuse různých možností zlepšení 

stávající situace metodou ohniskové skupiny. Provedení a vyhodnocení 

této fáze bude trvat zhruba tři měsíce. 

3. fáze: Současně s dotazníkovým šetřením a ohniskovou skupinou budou 

prováděny individuální rozhovory se členy zdravotnického týmu. Budou 

zjišťovány návrhy na vypracování standardu. 

4. fáze: Tvorba ošetřovatelského standardu nazvaného Ochrana soukromí 

pacientek na GP oddělení. Standard vypracují staniční sestry a budou se 

na něm podílet i ostatní porodní asistentky a zdravotní sestry svými 

návrhy a připomínkami. Tato fáze bude trvat dva měsíce. 

5. fáze: Vyzkoušení ošetřovatelského standardu na ochranu soukromí 

pacientek v praxi. Doba pro vyzkoušení čtyři měsíce. 

6. fáze: Zjišťování změn, které nastaly v oblasti ochrany soukromí 

pacientek po zavedení standardu. Použití dotazníkového šetření  

u zdravotníků a pacientek.  Porovnání výsledků dotazníkového šetření 

před a po zavedení standardu. Doba trvání této fáze čtyři měsíce. 
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7. fáze: Focus group. Současně spolu s dotazníkovým šetřením bude 

uspořádána druhá ohnisková skupina, ve které se bude hledat odpověď 

na otázku: Jaké jsou klady a zápory/výhody a nevýhody nového 

standardu? 

8. fáze: Upravení standardu ošetřovatelské péče podle výsledků 

dotazníkového šetření a focus group. Doba trvání dva měsíce. 

9. fáze: Zavedení upraveného standardu do praxe. Pracovní činnosti 

jednotlivých zaměstnanců GP oddělení jsou v souladu se standardem  

na ochranu soukromí pacientek GP oddělení. 

10. fáze: Hodnocení efektu zavedeného standardu do praxe. Tato fáze 

nastává po pěti měsících aplikování standardu v praxi. Dotazníkovým 

šetřením zjišťování stavu ochrany soukromí pacientek a porovnávání 

s výsledky prvního šetření. Fáze hodnocení trvá tři měsíce.  

 

D) SWOT analýza 

Slabé stránky a ohrožení projektu:  

� Nedostatečná podpora projektu ze strany managementu nemocnice. 

� Nedostatečná komunikace mezi managementem oddělení a 

řadovými členy zdravotnického týmu. 

� Nedostatek motivace pracovníků k výzkumným aktivitám. 

� Neochota řadových členů zdravotnického týmu měnit pracovní 

stereotypy a návyky. 

� Nevhodné rozvržení času. 

� Změna managementu oddělení. 

� Změna zřizovatele nemocnice. 

� Neochota pacientek podílet se na dotazníkovém šetření. 

� Vysoká fluktuace zaměstnanců (15% a vyšší) v průběhu trvání 

projektu, která znemožní relevantní srovnávání výsledků 

jednotlivých šetření. 
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Příležitosti 

� Vytvoření standardu na ochranu soukromí pacientů. 

� Zkvalitnění služeb GP oddělení 

� Identifikace problémů v oblasti ochrany soukromí na GP oddělení.  

� Identifikace oblastí pro další vzdělávání zdravotníků. 

� Změny v organizaci práce zaměstnanců GP oddělení  

� Změny v systému poskytování služeb na GP oddělení 

� Zvýšení zájmu ze strany klientek o služby daného oddělení. 

 

11.2 Další doporučení 

S ohledem na výsledky výzkumného šetření u zdravotníků se domnívám, 

že by bylo zapotřebí: 

� Uspořádat seminář pro zdravotníky na téma Ochrana soukromí pacientů 

v etických kodexech a v českých právních normách. 

� Investovat finanční prostředky do nákupu a montáže mobilních zástěn  

na pokoje pacientek na oddělení pro ženy v šestinedělí. Finanční 

prostředky lze například získat z grantů, od sponzorů apod. 

� Omezit počet osob, které se účastní lékařských vizit.  

� Dotazy na intimní skutečnosti nepokládat pacientkám při vizitě. 
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ZÁVĚR 

Soukromí je osobní oblast jedince a ve většině států je chráněno 

prostřednictvím legislativních norem, jež se  vztahuje jednak k ochraně osobních 

údajů a jednak k ochraně těla. Ačkoli existuje v České republice několik zákonů 

upravujících ochranu soukromí, stále se velmi často se setkáváme se situacemi, 

kdy je soukromá sféra jedince narušována.   

Poskytování zdravotnických služeb je jednou z oblastí, kdy k narušování 

soukromí pacientů dochází. Některé zásahy do intimní sféry jsou však nezbytně 

nutné v zájmu poskytování diagnostických a léčebných postupů lege artis. Stále 

ještě však i v současné době dochází k situacím, kdy jsou pacientům zbytečně 

kladeny intimní dotazy před svědky, či dokonce, kdy jsou pacienti nuceni se 

obnažovat před ostatními na nemocničním pokoji, jak ukázaly výsledky mého 

výzkumného šetření na gynekologicko-porodnickém oddělení. Přestože 

zjišťování důvodů této situace nebylo součástí mého výzkumu, domnívám se, že 

jedním z nich je nevhodná organizace práce, obzvláště během lékařských vizit 

na pokojích, kdy dochází  k pokládání intimních  dotazů. Otázkou zůstává, zda 

takto organizované vizity nejsou již zastaralé a jsou opravdu nezbytnou součástí 

léčebné péče. Já osobně se domnívám, že na počátku 21.století jsou takto 

organizované vizity přežitkem. Tento názor nesdílím sama, příkladem může být 

Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze, kdy v minulých letech byly lékařské 

vizity na některých klinických odděleních zrušeny. Informace nutné pro další 

terapii jsou zjišťovány jiným způsobem, než na pokojích před všemi pacienty. 

Je ovšem také pravda, že mnoho pacientů považuje lékařské vizity  

za nezbytnou součást pobytu v nemocnici. Lékařské vizity jsou jednou z mála 

možností, kdy mají pacienti příležitost mluvit s přednostou oddělení. A dále mají 

lékařské vizity, zejména ty primářské (tzv. velké) i statut jakési společenské 

události, na níž se podílí téměř celý zdravotnický personál daného oddělení. 

Výzkumné šetření na zkoumaném GP oddělení ukázalo, že zdravotníci 

vědí o etickém kodexu Práva pacientů, ale neznají ho podrobněji. Nadpoloviční 

většina zdravotníků nevěděla, že v tomto kodexu jsou stanoveny i povinnosti 

pacientů a tři z nich nepovažují za nutné žádat souhlas pacientky s účastí třetích 



 56 

osob u jejího vyšetření. Ještě horší jsou výsledky týkající se znalosti nejvýše 

postavené legislativní normy v oblasti zdravotnictví Konvence o biomedicíně. 

Pouze dva zdravotníci z devatenácti uvedli, že se jedná o českou zákonnou 

normu. Ačkoli se jedenáct zdravotníků domnívá, že na jejich pracovišti jsou 

důsledně dodržována práva pacientů, výsledky získané z dotazníků  

pro pacientky ukazují opak. Příkladem může být zjištění, že několik pacientek 

bylo vyšetřováno před jinou pacientkou, nebo vyšetření či ošetření studentkou 

SZŠ, aniž by dala pacientka souhlas s takovým výkonem. Zdravotníci i 

pacientky zkoumaného pracoviště se shodli na tom, že k porušování soukromí 

pacientek nejčastěji dochází v průběhu lékařských vizit. V jejich průběhu jsou 

nejen pacientkám pokládány intimní dotazy, ale také dochází k situacím, kdy 

jsou hospitalizované ženy nuceny se obnažovat před ostatními pacientkami  

na pokoji. 

S lítostí musím konstatovat, že některé předem stanovené hypotézy  

pro výzkumné šetření jsem nemohla z nedostatku respondentů ani potvrdit ani 

vyvrátit. Příkladem může být hypotéza, že pacientky s vyšším vzděláním a 

pacientky nad čtyřicet let jsou citlivější na ochranu soukromí. 

Aby bylo možné zobecnit poznatky, které byly zjištěny výzkumným 

šetřením, jež jsem prezentovala ve své magisterské práci, bylo by nutné provést 

mnohem rozsáhlejší šetření na reprezentativním vzorku zdravotnické i 

pacientské populace na různých klinických lůžkových odděleních a v různých 

českých nemocničních zařízeních. Rovněž pro potvrzení nebo vyvrácení  všech 

stanovených hypotéz, by bylo zapotřebí výzkumné šetření na zkoumaném 

pracovišti realizovat déle, alespoň dva měsíce.  

Návrhy a doporučení, jež jsou uvedeny v mé magisterské práci vycházejí 

z dat zjišťovaných na GP oddělení, ale dle mého názoru, jsou aplikovatelné i  

na ostatní lůžková oddělení. 
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JIP Jednotka intenzívní péče 
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I. Formulace problému 

V současné době již většina zdravotních sester a porodních asistentek  

ve zdravotnických zařízeních zná etický kodex Práva pacientů. Z vlastní praxe a 

zkušeností však vím, že velmi často dochází k porušování tohoto kodexu, 

zejména v oblasti ochrany soukromí a  nebraní ohledu na stud nemocných. 

Problematice soukromí pacientů se věnují dva body výše jmenovaného 

dokumentu. Ve druhém bodu je mimo jiné napsáno, že pacient: „…Má právo 

žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu…“.  A v pátém bodě je 

stanoveno, že nemocný má právo: „…aby v souvislosti s programem léčby byly 

brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, 

konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musejí být prováděny 

diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí 

odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních  zařízeních, pokud si tyto osoby 

nemocný sám nevybral.“ 

 V roce 2001 Česká republika ratifikovala mezinárodní dokument 

s názvem Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem   

na aplikaci biologie a medicíny (dále Konvence o biomedicíně). Tato 

mezinárodní smlouva je v ČR, na rozdíl od etického kodexu Práva pacientů, 

právně závazná. Z tohoto dokumentu vyplývá, že: „Každý má právo na to, aby i 

v oblasti informací o jeho zdraví byl respektován jeho soukromí život.“ /14/ 

Velkým nešvarem, vyskytujícím se nejen na gynekologicko-porodnickém (dále 

GP) oddělení, kde pracuji, ale i v jiných nemocnicích, je nerespektování 

soukromí na pokojích nemocných. O existenci tohoto problému v řadě českých 

nemocnic svědčí velké množství informací na internetu. Zdravotnický personál 

vchází na pokoje pacientů bez klepání, při vizitách jsou rozebírány problémy 

nemocných v přítomnosti ostatních klientů, nemocní jsou často zpovídáni  

před „třetími“ osobami (další pacienti, návštěvy, žákyně zdravotnických škol 

apod.). 
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Cílem mé diplomové práce je popsání současného stavu ochrany soukromí 

na gynekologicko-porodnickém oddělení, eventuálně porovnání s jinými 

klinickými obory, například s očním oddělením nebo otorinolaryngologické 

oddělením (dále ORL), tedy obory, jejichž předmětem zájmu - diagnostiky a 

léčby, nejsou intimní partie nemocných. Dále vypracuji návrh reálného plánu 

potřebných změn, s ohledem na  konkrétní podmínky daného GP oddělení, kde 

jsem zaměstnána. 

 

II. Postup 

V první, literární části, udělám přehled daného problému z literatury a 

ostatních informačních zdrojů.  

V praktické části provedu analýzu a popis současného stavu týkající se ochrany 

soukromí  na konkrétním GP oddělení. Metody, které budu pravděpodobně 

používat jsou následující: pozorování, neformální nestandardizované rozhovory, 

dotazníkové šetření. Zjištěné výsledky budou vyhodnoceny a porovnány 

s hypotézami. Na základě výsledků vypracuji návrh plánu na změnu na daném 

klinické oddělení. 

 

Hypotézy, jež potvrdím nebo vyvrátím po vyhodnocení výsledků 

dotazníkového šetření: 

1. hypotéza: Zdravotníci jsou seznámeni s etickým kodexem Práva 

pacientů, ale v praxi jej nedodržují. 

2. hypotéza: Problematika soukromí nemocných je opomíjena ze strany 

zdravotníků. 

3. hypotéza: Citlivost pacientů na stud a dodržování soukromí se liší podle 

klinického oboru lůžkového oddělení. 

4. hypotéza: Problematika soukromí pacientů není zdravotníky 

reflektována. 

 

III. Časový plán 

květen – srpen 2006 
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� vyhledání literatury  

� práce s literaturou 

� příprava dotazníku 

září – říjen 2006 

� distribuce dotazníku  

 

listopad 2006 

� vypracování teoretické části diplomové práce 

� sběr vyplněných dotazníků 

 

prosinec 2006 

� vyhodnocení dotazníků 

 

leden - únor 2007 

� vypracování návrhu plánu změny na oddělení 

 

březen 2007 

� dokončení a odevzdání diplomové práce 
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14. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 
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Vybrané články z odborných časopisů: Sestra, Florence, Diagnóza 

v ošetřovatelství, Praktický lékař. 
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PŘÍLOHA 2  

DOTAZNÍK PRO ZDRAVOTNÍKY 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

studuji 3. ročník magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a 

zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studiích Univerzity 

Karlovy v Praze. V současné době připravuji svoji magisterskou práci na téma 

„Ochrana soukromí pacientů na lůžkových odděleních“ pod vedením prof. PhDr. 

RNDr. Heleny Haškovcové, CSc. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc  

při vyplnění anonymního dotazníku, jenž by měl pomoci objasnit některé 

z otázek týkající se problematiky soukromí pacientů. Výsledky výzkumného 

šetření budou použity pouze pro vědecké účely.  

Děkuji za Váš čas a pravdivé odpovědi. 

V Praze, 2.1. 2007                                                                Bc.Markéta Zajíčková 

 Jak vyplnit dotazník?  

Většina otázek je uzavřených, Vámi zvolenou odpověď zakroužkujte nebo 

označte křížkem.  

U otevřených otázek vypište. Některé otázky Vám mohou připadat osobní či 

nepříjemné, proto zdůrazňuji, že dotazník je anonymní.  

Vyplněný dotazník dejte, prosím, do obálky, jež je připevněna k dotazníku a 

potom celou obálku vhoďte do některé z velkých obálek na inspekčních 

pokojích porodních asistentek a zdravotních sester. Jsou na každém patře. 

Základní údaje o respondentech 
Jste:     muž 

             žena 

Počet let odpracovaných let ve zdravotnictví: 

a) méně než 2 roky  

b) 2 až 5 let 
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c) 6 až 10 let 

d) 11 až 15 let 

e) 16 až 20 let 

f) více než 20 let 

1. Byl/a jste  v posledních pěti letech hospitalizován/a v nějakém zdravotnickém 

zařízení déle než dva dni? 

a) NE 

b) ANO, jedenkrát 

c) ANO, více než jednou - Počet hospitalizací delších než dva dni    ……… 

 

2. Měl/a jste nějakou negativní zkušenost s ochranou soukromí během Vaší 

hospitalizace? 

a) NE 

b) ANO – prosím, stručně popište: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

3. Myslíte si, že jsou na oddělení, kde pracujete důsledně dodržována práva 

pacientů? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEVÍM 

 

4. Znáte etický kodex Práva pacientů? 

f) ANO, četl/a jsem jej 

g) ANO, znám přesný obsah = vyjmenuji všechna práva pacientů 

h) ANO, vyjmenuji alespoň tři práva pacientů 

i) Vím o jeho existenci, nikdy jsem nečetl/a 

j) NE, nikdy jsem o něm neslyšel/a 
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5. Mají pacienti podle etického kodexu Práva pacientů i nějaké povinnosti? 

a) NE 

b) ANO         

Pokud ANO – Uveďte, prosím jaká: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

6. Znáte dokument s názvem Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti 

lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, tzv. Konvenci o 

biomedicíně? 

a) ANO,  četl/a jsem jej 

b) ANO, vím o jeho existenci 

c) NE, vůbec nevím, že existuje 

 

7. Kde jste se o Konvenci o biomedicíně dozvěděl/a? 

a) na školení, semináři, konferenci, apod. 

b) z odborného tisku 

c) z ostatních médií (tisk, rozhlas, televize, internet), zakroužkujte, prosím, 

konkrétně 

d) od spolupracovníků 

e) jiným způsobem – prosím, napište jakým: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………... 

 

 

8. Myslíte si, že dokument Konvence o biomedicíně je platnou právní normou 

v České republice? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEVÍM 

 

9. Domníváte se, že pacient má právo odmítnout účast třetích osob (studenti 

zdravotnických škol, studenti lékařských fakult, lékaři z jiných oddělení, kteří se 

nepodílejí na léčbě, apod.) během svého ošetření a vyšetření? 

a) Určitě ANO 

b) Spíše ANO 

c) Spíše NE 

d) Určitě NE 

 

10. Domníváte se, že je nutné žádat souhlas pacienta s přítomností třetích osob  

(studenti zdravotnických škol, studenti lékařských fakult, lékaři z jiných 

oddělení, kteří se nepodílejí na léčbě, apod.) pokud ho ošetřujete či vyšetřujete? 

a) Určitě ANO 

b) Spíše ANO 

c) Spíše NE 

d) Určitě NE 

 

11. Ptáte se pacientů, zda mohou být přítomny i třetí osoby (studenti 

zdravotnických škol, studenti lékařských fakult, lékaři z jiných oddělení, kteří se 

nepodílejí na léčbě, apod.)  u jejich ošetření nebo vyšetření? 

a) ANO, ptám se vždy 

b) ANO, pokud nejsem v časové tísni 
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c) Někdy ANO, někdy NE 

d) NE nikdy se neptám 

 

12. Pokud vstupujete na pokoj pacientů, klepete na dveře ? 

a) ANO, vždy 

b) ANO, občas zapomenu 

c) NE, nikdy 

d) Neuvědomuji si, zda klepu či nikoli 

 

13. Pokud vstupujete na vyšetřovnu, kde je ošetřován/a pacient/ka, klepete na 

dveře? 

b) ANO, vždy 

c) Ve většině případů ANO 

d) Někdy ANO, někdy NE  

e) Velmi zřídka 

f) NE 

 

14. Povinná mlčenlivost o informacích o pacientech se vztahuje: 

a) Pouze na lékaře 

b) Pouze na střední zdravotnický personál 

c) Na všechny zdravotníky 

 

15. Nakládání se zdravotnickou dokumentací a informacemi v ní obsaženými 

(právo nahlížet, vlastnictví, archivace, skartace, apod.) se řídí: 

a) Zákony platnými v České republice 

b) Vyhláškou platnou v daném nemocničním zařízení 

c) Směrnicí platnou v daném nemocničním zařízení 

 

16. Myslíte si, že povinná mlčenlivost  je právně vymáhatelná na studentech 

zdravotnických škol a lékařských fakult? 

a) Spíše Ano 
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b) Určitě ANO 

c) Spíše NE 

d) Určitě NE 

17. Kdo všechno se na vašem pracovišti účastní každodenních lékařských vizit? 

a) Pouze lékař 

b) Lékař a službu mající zdravotní sestra/porodní asistentka 

c) Jiní pracovníci – prosím, vypište:  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

18. Kdo všechno se na vašem pracovišti účastní primářských tzv. velkých vizit? 

      Prosím, vypište:       

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

19. Jsou během lékařských vizit na pokojích pacientů probírána následující 

témata? 

I. Pravidelnost vyprazdňování moče ANO -NE 

II. Pravidelnost vyprazdňování stolice ANO – NE 

III. Krvácení z rodidel  ANO – N E  

IV. Krvácení z operační rány ANO – NE 

V. Dotazy na předchozí průběh onemocnění ANO – NE 

VI. Dotazy na jiná onemocnění ANO – NE 

VII. Dotazy na bolest a její lokalizaci  ANO –NE 
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VIII. Dotazy na upřesnění identifikace nemocného (bydliště, rodné číslo 

pacienta, rodné příjmení, kontakt na rodinné příslušníky, apod.)ANO - NE 

20. Je během lékařských vizit na pokojích prakticky  kontrolováno: 

I. Krvácení z rodidel ANO – NE 

II. Krvácení a stav operační rány ANO – NE 

III. Stav prsů u žen v šestinedělí ANO –NE – Netýká se 

tohoto  oddělení 

 

21. Má vaše oddělení vypracovaný standard na ochranu práv pacientů? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEVÍM 

 

22. Domníváte se, že zavedením standardu na ochranu soukromí pacientů, by 

došlo ke zlepšení ochrany soukromí pacientů na vašem oddělení? 

a) Spíše ANO 

b) Určitě ANO 

c) Spíše NE 

d) Určitě NE 

 

23. Máte-li připomínky a poznámky k tématu ochrany soukromí pacientů na 

vašem oddělení, napište je, prosím, na následující řádky: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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DĚKUJI ZA VAŠE ODPOVĚDI! 

 
 

PŘÍLOHA 3 

DOTAZNÍK PRO PACIENTKY 
 

Vážená paní, vážená slečno, 

jsem studentkou 3. ročníku magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních 

a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studiích Univerzity 

Karlovy v Praze. V současné době připravuji svoji magisterskou práci na téma 

„Ochrana soukromí pacientů na lůžkových odděleních“ pod vedením prof. PhDr. 

RNDr. Heleny Haškovcové, CSc. Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci  

při vyplnění anonymního dotazníku, jenž by měl pomoci objasnit některé 

z otázek týkající se problematiky soukromí pacientů. Výsledky výzkumného 

šetření budou použity pouze pro vědecké účely.  

Děkuji za Váš čas a pravdivé odpovědi. 

V Praze, 2.1. 2007                                                          Bc. Markéta Zajíčková 

  

Jak vyplnit dotazník?  

Většina otázek je uzavřených, Vámi zvolenou odpověď zakroužkujte nebo 

označte křížkem.  

U otevřených otázek vypište. Některé otázky Vám mohou připadat osobní či 

nepříjemné, proto zdůrazňuji, že dotazník je anonymní.  

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O RESPONDENTECH 

 Váš věk je: 

a) méně než 18 let  uveďte, prosím,: ……………. 

b) 18 – 25 let 

c) 26 – 34 let 

d) 35 – 40 let 

e) 41 – 45 let 
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f) 46 – 50 let 

g) 51 – 55 let 

h) 56 – 60 let 

i) 61 – 65 let  

j) 66 – 70 let 

k) 71 – 75 let 

l) 76 – 80 let 

m) jiné, uveďte, prosím:…....... 

  

Vaše nejvyšší ukončené vzdělání: 

a) základní 

b) vyučena (bez maturity) 

c) středoškolské (s maturitou) 

d) vysokoškolské – bakalářské 

e) vysokoškolské – magisterské 

f) jiné, prosím, uveďte 

……………………………………………………….. 

 

Jak dlouho jste ležela na gynekologicko-porodnickém oddělení? 
a) 2 dny 

b) 2 -5 dní 

c) 6 – 10 dní 

d) 10 – 14 dní 

e) více než 14 dní, uveďte celkový počet 

dní………………………………….. 

 

Nyní jste na Gynekologicko-porodnickém oddělení ležela na úseku: 

(můžete označit více možností) 

a) Gynekologie (1. patro) 

b) Porodní sál a oddělení pro šestinedělky (4. a 3. patro) 

c) Jednotce intenzívní péče (4. patro) 
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d) Na všech uvedených úsecích  

 

 

 

Kolikrát jste během posledních dvou let ležela v nemocnici déle než dva dny? 

a) Pouze nyní 

b) dvakrát 

c) více než třikrát, uveďte, prosím, kolikrát……………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

1. Znáte etický kodex Práva pacientů? 

e) ANO, již jsem o něm slyšela, ale nečetla 

f) ANO, měla jsem možnost si ho přečíst 

g) NE, nikdy jsem o něm neslyšela 

 

2. Myslíte si, že během vašeho pobytu v nemocnici byla dodržována práva 

pacientů? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEVÍM 

 

3. Víte o tom, že existují právní normy (zákony), které upravují ochranu 

soukromí pacientů? 

a) ANO 

b) NE 

 

4. Znáte dokument s názvem Úmluva na ochranu lidských práv a 

důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, tzv. 

Konvenci o biomedicíně? 

a) ANO,  četla jsem jej 

b) ANO, vím o jeho existenci 
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c) NE, vůbec nevím, že existuje 

 

 

5. Kde jste se o Konvenci o biomedicíně dozvěděla? 

a) v nemocnici 

b) z tisku 

c) z rozhlasu 

d) z televize 

e) z internetu 

f) jiným způsobem – prosím, napište jakým: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6. Myslíte si, že během vašeho pobytu v nemocnici byla dodržována ochrana soukromí? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEVÍM 

 
7. Víte o tom, že vás na tomto oddělení může někdy ošetřovat studet/ka střední zdravotnické školy? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEVÍM 

 
8. Byla jste informována o tom, že vás také ošetřují studenti střední zdravotnické školy? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEVÍM 

 

NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY SE TÝKAJÍ POUZE SOUČASNÉ 

HOSPITALIZACE 
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9. V případě, že u Vašeho vyšetření/ošetření byla přítomna i „třetí osoba“ (studenti zdravotnických škol, studenti 
lékařských fakult, lékaři z jiných oddělení, kteří se nepodílejí na léčbě, apod.), byla jste požádána o souhlas s jejich 
přítomností? 

a) ANO 

b) NE 

c) Nepamatuji se 

 
10. Vyšetřoval nebo ošetřoval Vás některý ze studentů/studentek zdravotnické školy nebo lékařské fakulty? 

a) NE 

b) ANO 

c) Nevím o tom 

 
11. Pokud jste byla vyšetřována/ošetřována studentem/tkou, byla jste požádána o souhlas, zda Vás smějí ošetřovat? 

a) ANO 

b) NE 

c) Nepamatuji se 

d) Tato situace v mém případě nenastala 

 
12. Stalo se Vám, že jste byla vyšetřována před jinou pacientkou, například před porodem? 

a) ANO 

b) NE 

c) Nevzpomínám si 

 

 

13. Pokud vstupovali lékaři na Váš nemocniční pokoj, klepali na dveře? 

a) ANO, vždy 

b) Spíše ANO 

c) Spíše NE 

d) NE, nikdy 

 
14. Pokud vstupovaly na Váš nemocniční pokoj zdravotní sestry a porodní asistentky, klepaly na dveře? 

e) ANO, vždy 

f) Spíše ANO 
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g) Spíše NE 

h) NE, nikdy 

 

15. Byla během lékařských vizit u vás probírána následující témata? 

IX. Pravidelnost/nepravidelnost vyprazdňování moče ANO – NE 

X. Pravidelnost/nepravidelnost vyprazdňování stolice ANO - NE 

XI. Krvácení z rodidel         ANO - NE 

XII. Krvácení z operační rány        ANO – NE 

XIII. Dotazy na předchozí průběh onemocnění        ANO – NE 

XIV. Dotazy na jiná onemocnění        ANO – NE 

XV. Dotazy na bolest a její lokalizaci         ANO –NE 

XVI. Dotazy na upřesnění identifikace nemocného (bydliště, rodné číslo 

pacienta, rodné příjmení, kontakt na rodinné příslušníky, apod.)        

ANO – NE 

 

16. Bylo Vám během lékařských vizit na pokojích osobně kontrolováno: 

IV. Krvácení z rodidel ANO – NE 

V. Krvácení a stav operační rány ANO – NE 

VI. Stav prsů u žen v šestinedělí ANO –NE 

 

17. Měla jste nějaký negativní zážitek týkající se narušení Vašeho soukromí 

ze strany zdravotníků v průběhu této hospitalizace? Pokud ano,  prosím, 

stručně popište: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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DĚKUJI ZA VAŠE ODPOVĚDI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 4 
 
 

ČESKÁ LEGISLATIVA A OCHRANA SOUKROMÍ 

(Seznam českých právních norem týkajících se ochrany soukromí) 
 
 
 
 

 
� Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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� Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,  

ve znění pozdějších předpisů.  

 

� Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 

v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně. Zákon 2001 Sb. m.s.  

 

� Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

� Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

� Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 5 

KONVENCE O BIOMEDICÍNĚ 

(Vybrané kapitoly a články věnované ochraně soukromí) 

 

(Úplný název dokumentu: Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 

v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 

Používaná synonyma názvu dokumentu: Konvence o bioetice, Konvence o biomedicíně, 

Úmluva o biomedicíně, Úmluva o bioetice, Štrasburská konvence, Ovideovská konvence.) 
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Kapitola I – Všeobecná ustanovení 

Článek 2 – Priorita zájmů člověka 

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem 

ostatním zájmům společnosti a vědy. 

 

 

Kapitola III – Soukromí a právo získávat informace 

Článek 10 – Soukromí a právo získávat informace 

1. Každý má právo na to, aby i v oblasti informací o jeho zdraví 

byl respektován jeho soukromí život. 

2. Každý je oprávněn znát všechny informace o svém zdraví. 

Pokud si však někdo být informován o svém zdraví nepřeje, je 

třeba to respektovat. 

3. Ve výjimečných případech mohou být práva uvedená 

v odstavci 2 omezena zákonem, je-li to v zájmu pacienta. 

 


