
ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o problematice prevence, vzniku, hojení a léčbě chronických ran 

v rámci ošetřovatelské péče na jednotkách intenzivní péče. Výskyt chronických ran má 

bohužel stále stoupající tendenci a dnes je aktuálním tématem moderního ošetřovatelství. 

Cílem práce bylo zjistit úroveň informovanosti všeobecných sester pracujících na JIP a ARO o 

moderních technologiích léčby a péče v oblasti hojení chronických ran. Jedním z dílčích cílů 

bylo zjistit, jaký je znalostní postoj sester v ošetřovatelské péči u chronických ran. Dalším 

cílem bylo zmapovat, jaké faktory ovlivňují znalostní postoj sester v ošetřování chronických 

ran.  

Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření ve třech 

vybraných zdravotnických zařízeních ve Středočeském kraji, kterého se zúčastnilo celkem 11 

oddělení akutní intenzivní péče. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry pracující na 

resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Celkem bylo rozdáno 220 dotazníků 

a použitých bylo 124 dotazníků. 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že 56 (45 %) všeobecných sester má povědomí 

v oblasti ošetřovatelské péče u chronických ran a mají zájem se nadále vzdělávat v této 

problematice. Převážná většina 79 (64 %) respondentů preferuje vzdělávání formou 

vzdělávacích akcí – seminářů, konferencí. Mezi nepříznivé výsledky našeho výzkumu bylo 

zjištění, zejména u definice chronické rány, kterou 66 (53 %) respondentů neumí správně 

definovat. Dále 63 (51 %) respondentů uvedlo, že používají podložní věnečky – koblihové 

podložky s otevřeným středem. Jelikož v doporučení dle EPUAP jsou uvedeny jako nevhodné 

pomůcky a jejich použití se nedoporučuje (EPUAP, 2014). Jako další negativum jsme zjistili, že 

majorita 91 (73 %) respondentů neumí podle WHC identifikovat stav nehojící se rány dle 

spodiny. Proto je důležité, aby se sestry průběžně vzdělávaly a zdokonalovaly v této 

problematice.  

Na základě výsledků našeho šetření bude vypracován informativní přehled určený pro další 

vzdělávání sester, implementaci do praxe a tím pádem i zlepšení samotné péče  

o pacienty s chronickými ranami v intenzivní péči.  
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