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ABSTRAKT  

Úvod:  Komunikace s příbuznými kriticky nemocných pacientů je v České republice poměrně 

opomíjená oblast. Intenzivní péče je více orientována na pacienta, přístroje a vysoce 

specializovanou léčbu a kontakt s příbuznými bývá často krácen na minimum. Obsah konverzace 

je zaměřen především na krátká sdělení informací o aktuálním zdravotním stavu nemocného.  

Je důležité se tomuto tématu více začít věnovat především proto, aby zdravotnický personál mohl 

nabídnout rodině pacienta tu nejlepší možnou pomoc v jejich nelehké životní situaci. 

Cíle a metodologie: Cílem této diplomové práce bylo zmapovat profesionální připravenost 

všeobecných sester a lékařů v oblastech komunikace s rodinou pacienta a zjistit jaký je přístup 

zdravotnického personálu k rodinám pacienta hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Dále 

pak zmapovat zkušenosti rodinných příslušníků pacienta s průběhem vzájemné spolupráce  

a interakce se zdravotnickým personálem během hospitalizace pacienta. V neposlední řadě bylo 

cílem diplomové práce navrhnout možná řešení pro zlepšení stávajícího stavu. Kvantitativní 

výzkum byl proveden pomocí strukturovaných dotazníků. Jedna verze dotazníku byla určena 

rodinám pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče a anesteziologicko  

– resuscitačním oddělení, jejichž hospitalizace byla delší než 14 dnů. Druhá verze dotazníku byla 

určena všeobecným sestrám a lékařům pracujících na jednotce intenzivní péče a  anesteziologicko 

– resuscitačním oddělení.  

Výsledky: Výsledky této práce jsou ukázkou profesionální komunikace mezi rodinou pacienta  

a zdravotnickým personálem. Zároveň ze strany rodiny jsou vyjádřením uznání a pochvaly za práci, 

kterou zdravotnický personál vykonává nejen v péči o jejich blízké, ale i rodiny samotné. V rámci 

šetření byly zjištěny oblasti, kde je možný prostor ke zlepšení.  

Závěr: Kvalitní komunikace ze strany zdravotnického personálu může zmírnit příznaky stresu, 

úzkosti a rozvoji deprese rodinných příslušníků. Ke zlepšení současného stavu jsem navrhla využití 

informačního letáku vlastní tvorby pro rodiny pacientů a plakát vlastní tvorby pro nelékařský 

zdravotnický personál. Dále pak využití dotazníků pro zjištění spokojenosti a potřeb rodinných 

příslušníků, úprava návštěvních místností, pořádání seminářů nebo kurzů pro zdravotnický 

personál se zaměřením na komunikaci s rodinou pacienta. 

klíčová slova: komunikace, rodina, intenzivní péče, nelékařský zdravotnický personál, lékař 

 

  



ABSTRACT  

Introduction: Communication with relatives of critically ill patients is a rather neglected area  

in the Czech Republic. Intensive care focuses more on the patient, equipment and highly 

specialized treatment while contact with relatives is often minimized. Moreover, the conversation 

consists mainly of brief statements related to the current health status of the patient. It is 

important to pay more attention to this issue, especially so that the medical staff can offer the 

patient’s family the best possible help in their difficult life situation. 

Objectives and Methodology: The aim of this thesis was to map the professional preparedness  

of general nurses and doctors in the areas of communication with the patient’s family. Next, the 

thesis also attempted to determine the attitude of the medical staff to the families of patients 

hospitalized in the intensive care unit. Furthermore, it also aspired to map the experience of the 

patient’s family members with the cooperation and interaction with the medical staff during 

hospitalization of the patient. Last but not least, the aim of the thesis was to propose solutions to 

improve the current situation. The quantitative research was conducted using structured 

questionnaires. One version of the questionnaire was intended for families of patients in the ICU 

and the department of anesthesiology and resuscitation, who were hospitalized for more than  

14 days. The second version of the questionnaire was intended for general nurses and doctors 

working in the ICU and the department of anesthesiology and resuscitation.  

Results: The results of this thesis illustrate professional communication between the patient’s 

family and the medical staff. Simultaneously, they also show appreciation and praise for the work 

of the medical staff in caring not only for the patients, but also the whole families. However, the 

research also identified areas with room for improvement.  

Conclusion: Quality communication of the medical staff can alleviate the symptoms of stress, 

anxiety and depression in the patients’ relatives. In order to improve the current situation,  

I suggested using leaflets of my own creation for the patients’ families and for non-medical staff. 

Furthermore, I also proposed to use questionnaires to determine satisfaction and needs of family 

members, to adjust visitor rooms and to organize seminars or courses focusing on communication 

with the patient’s family. 

Keywords: communication, family, intensive care, non-medical staff 
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1. Úvod 

Důvodem a motivací pro napsání diplomové práce na téma: „Komunikace a vzájemná interakce 

zdravotnického personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče“, byla vlastní zkušenost 

s hospitalizací blízkého na jednotce intenzivní péče. Díky této zkušenosti, kdy jsem byla v roli 

zdravotníka, ale i rodinného příslušníka, jsem si uvědomila jednu velmi důležitou věc 

 a to, že, komunikace s příbuznými kriticky nemocných pacientů je v České republice poměrně 

opomíjená oblast.  Intenzivní péče je více orientována na pacienta, přístroje a vysoce 

specializovanou léčbu a kontakt s příbuznými bývá často krácen na minimum. Také obsah 

konverzace je zaměřen především na krátká sdělení informací o aktuálním zdravotním stavu 

nemocného. Jedním z důvodů může být omezený čas zdravotníků, ale i nedostatečné vzdělání 

v dané oblasti. Toto vše může vést k neochotě komunikovat s rodinou pacienta. Komunikace 

s rodinou pacienta je velmi obtížná a náročná činnost, která vyžaduje od zdravotníků vůli, čas, 

kvalifikaci, empatii a především vnitřní přesvědčení, že tato činnost je smysluplná  

a užitečná. Hospitalizace pacienta na jednotce intenzivní péče je mnohdy nečekaná a rodina 

pacienta je zaskočena nově vzniklou situací. Od zdravotnického personálu očekávají pomoc, 

podporu a dostatek informací. Dobře vedená komunikace s příbuznými může snížit stres 

příbuzných, pomáhá vyrovnat se s nově vzniklou situací a zároveň umožňuje získat potřebné 

informace o pacientovi. Jak vyplynulo z mnohých studií, tak pokud je dobře vedená komunikace 

s příbuznými, sníží se počet stížností na poskytovanou péči. V této práci se zaměřuji na dospělé 

pacienty hospitalizované na jednotce intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko – resuscitačním 

oddělení (ARO). V teoretické části se věnuji všeobecnému pojetí komunikace s rodinou pacienta 

v prostředí intenzivní péče.  

Cílem této diplomové práce je zmapovat profesionální připravenost všeobecných sester a lékařů  

v oblastech komunikace s rodinou pacienta a zjistit, jaký je přístup zdravotnického personálu  

k rodinám pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Dále pak zmapovat zkušenosti 

rodinných příslušníků s průběhem vzájemné spolupráce a interakce se zdravotnickým personálem 

během hospitalizace jejich blízkých. Výsledky výzkumu by měly posloužit právě rodinám pacientů, 

tak aby jim mohl zdravotnický personál nabídnout tu nejlepší možnou pomoc v jejich nelehké 

životní situaci. 
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2. Současný stav poznání 

V České republice je téma komunikace a vzájemná interakce s rodinou pacienta v prostředí 

intenzivní péče prozatím velmi opomíjené. Tuzemská literatura se tomuto tématu věnuje spíše 

v oblastech paliativní péče a v monografiích zaměřených na komunikaci s pacientem. 

Studie, zaměřující se na rodinu pacienta oblasti intenzivní péče, provedená v České republice, byla 

nalezena pouze jedna s názvem Limited family members/staff communication in intensive care 

units in the Czech and Slovak Republics considerably increases anxiety in patients' relatives--the 

DEPRESS study z roku 2014. Více studií na dané téma bylo nalezeno v zahraniční literatuře. 

K získání relevantních zdrojů byly využity elektronické databáze: Medline, Ebsco, PubMed, Web  

of Science a databáze Scopus. Pro vyhledávání byla stanovena klíčová slova: communication, 

family, intensive care, cooperation, ethics, doctor a nurse. Kritéria pro vyhledávání byl rok vydání 

2010 až do současnosti a volba jazyka anglický a český. Výsledkem vyhledávání bylo především 

zahraničních, odborných článků a studií. Následným prostudováním abstraktů byly vyřazeny 

zdroje, které neodpovídaly tématu této diplomové práce.  Celkem bylo pro účely této diplomové 

práce využito 7 zahraničních studií, dále pak 3 tuzemské články, 1 tuzemská studie a 2 zahraniční 

články. Byly využity pouze publikace s recenzovanými příspěvky, aby byla zaručena vědecká 

kvalita.  

Další oblastí, která byla použita pro zjištění relevantních informací, byla lékařská knihovna. Využita 

byla česká ale i zahraniční monografie.  

V neposlední řadě byly vyhledány závěrečné práce věnující se obdobnému či stejnému tématu. 

Vyhledávání probíhalo na portálu Theses.cz a Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy.  

Zde jsem použila klíčová slova: komunikace, rodina, intenzivní péče, spolupráce, etika, lékař, 

všeobecná sestra. Celkem bylo nalezeno 5 závěrečných prací napsaných na území České republiky 

v časovém rozmezí 2011 – 2018. Výsledkem vyhledávání byla i diplomová práce „ Problematika 

poskytování informací v intenzivní péči “ od Bláhové (Bláhová, 2013). Výsledky této kvalitativní 

studie ovlivnily i následující výzkumnou strategii.  

Vyhledávání relevantních zdrojů proběhlo v období od listopadu 2017 do prosince 2017. 
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2.1. Komunikace a interakce 

Na úvod je důležité rozlišit dva pojmy uvedené v názvu této práce a to komunikace a interakce. 

Oba pojmy lze najít napříč různými obory. Ve zdravotnictví probíhá komunikace a interakce mezi 

pacienty, personálem, ale i rodinami pacientů.  

2.1.1. Komunikace 

Definic komunikace je nepřeberné množství. Některé zdůrazňují více aspekty obsahové, jiné 

formální, další zdůrazňují stránku prožitkovou, jiné logickou. V obecné rovině lze komunikaci 

definovat jako sdělení informací nebo vzájemnou výměnu informací prostřednictvím nejrůznějších 

signálů a prostředků. Může se realizovat písmem, gesty, a jinými formami neverbálního chování, 

pomocí tisku, rozhlasu či dalších medií. Problematika komunikace je v dnešní době jednou 

z nejfrekventovanějších oblastí oborů psychologie, ošetřovatelství, medicíny, ale i dalších 

společenskovědních oborů. Komunikace není osobnostní charakteristikou jedince, komunikaci  

se musíme naučit (Zacharová, 2007; Tomová, 2016). 

2.1.2. Sociální interakce a komunikace 

O sociální komunikaci a sociální interakci lze hovořit v případě, že vzájemné působení, výměna 

informací, myšlenek, nápadů probíhá mezi lidmi. 

Sociální komunikaci lze vnímat jako proces odevzdávání a přijímání zpráv. Jde o komplexní  

a náročnou zručnost, která vyžaduje zvládnutí různých podmínek a osvojení si takových 

dovedností, jež umožňují rozhovor nejen začít, ale i rozvíjet, udržovat a dokončit. Jako každá jiná 

oblast má i komunikace svůj vlastní způsob vyjadřování. Úspěšná sociální komunikace není možná 

bez pochopení a porozumění, vnímání a empatie k  člověku.  V sociální komunikaci dochází  

ke vzájemné interakci mezi dvěma nebo více lidmi (Zacharová, 2016).   

Pojem sociální interakce je úzce spjat se sociálními vztahy. Jde o proces spočívající v působení 

jednoho jednajícího na jiného nebo na jinou skupinu jednajících. V klinické praxi jde zpravidla  

o dyadickou interakci mezi zdravotníkem a pacientem, zdravotníky navzájem a mezi zdravotníkem 

a rodinou (Zacharová, 2016).  

Mikulaštík (2003, s. 20) uvádí sociální interakci jako: „pojem obecnější, širší i nadřazenější sociální 

komunikaci. “ Sociální komunikaci pak dále specifikuje jako: „interakci prostřednictvím kódovaných 

symbolů verbálních či neverbálních“. Sociální komunikaci a sociální interakci označuje jako dva 

aspekty jednoho procesu. 
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Dle Venglářové (2006, s. 11): „Při každém setkání s jiným člověk dochází k vzájemným reakcím, 

k interakci mezi lidmi. Interakce je reagování lidí navzájem, které probíhá neustále. Nástroj, 

kterým se interakce uskutečňuje, je komunikace.“  

Sociální komunikace tvoří teoretický základ komunikace ve zdravotnictví.  

2.1.3. Komunikační proces 

Základ komunikačního procesu vychází z toho, že lidé spolu chtějí hovořit, vyměnit si informace, 

pocity, postoje i nálady. Jak uvádí Plaňava (2005, s. 32): „Mluví-li spolu dva lidé, něco se děje mezi 

nimi i uvnitř každého z nich – tomuto říkáme komunikační proces.“  

Mnoho autorů zaujímá shodná stanoviska k vlastní struktuře sociální komunikace a sociální 

komunikaci obdobně definují jako proces, který se uskutečňuje v určitém časovém sledu, 

prostředí a za určitých podmínek (Zacharová, 2016).  

Lidská komunikace je proces závislý na individuální psychice, inteligenci, na vzdělání  

a na individuálních a sociálních zkušenostech. Patří k základní bio-sociální výbavě člověka,  

ale individuálně se liší svou vyvinutostí, vycvičeností, dědičnými dispozicemi, rozvojem 

komunikačních dovedností, výchovou v rodině i způsobem jakým je realizována (Linhartová, 

2007). Komunikační proces je složen z několika základních složek a to: komunikátor, komunikant, 

komuniké, komunikační kanál, zpětná vazba a situační kontext. Pokud některá chybí, komunikace 

nemůže začít a správně probíhat. Na začátku komunikace musí komunikátor (tedy osoba 

s úmyslem komunikovat) svoje sdělení (komuniké) zakódovat (to se děje přes jazyk nebo 

neverbálními projevy). Dalším elementem komunikačního procesu je komunikační kanál, tedy 

cesta přenosu informací (mluvené slovo, psané slovo). Na druhém konci komunikačního kanálu 

stojí komunikant, neboli osoba, které je zpráva určena. Komunikant musí být schopen dekódovat 

sdělení, které obdržel. Jakmile jsou zprávy přijaty a dekódovány, příjemce na ně nějakým 

způsobem reaguje- dochází k odezvě, zpětné vazbě. Zpětná vazba vede k dalšímu sdělení. Toto vše 

pak probíhá v určitém kontextu, tedy v prostředí, ve kterém komunikace probíhá a které může 

zásadně změnit význam sděleného (Špatenková, 2009). 

Každá komunikační výměna má zpravidla jednu či více funkcí. Účelem (funkcí) a rovněž dopadem 

na příjemce dostává komunikace smysl. Mikulaštík (2003, s. 21) rozdělil základní funkce 

komunikování na informativní, instruktivní, přesvědčovací, posilující, zábavnou, socializační  

a společensky integrující, osobní identity, poznávací, svěřovací a únikovou. Informativní funkce 

komunikace je předávání faktů mezi lidmi. Instruktivní funkce navazuje na funkce informační,  

ale s přídavkem vysvětlení významů, popisu, postupu návodu, jak něco dělat. Působení na jiného 
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člověka se záměrem změnit jeho názor, postoj, hodnocení nebo způsob konání je funkce 

přesvědčovací. Posilující a motivující funkce souvisí s funkcí přesvědčovací, kdy dochází  

k posilování určitých pocitů sebevědomí, vlastní potřebnosti, o posilování vztahu k něčemu. 

V případě, kdy dochází k vytváření vztahů mezi lidmi, sbližování, navazování kontaktů, posilování 

pocitu sounáležitosti, lze hovořit o funkci socializační a společensky integrující. Funkci osobní 

identity lze chápat jako komunikaci na úrovni osobnosti. „Já“ komunikace je velmi důležitou 

aktivitou, která nám pomáhá ujasnit si věci o sobě samém, uspořádat si svoje postoje, názory  

a sebevědomí. V případě svěřovací funkce dochází ke zbavování se vnitřního napětí, k překonání 

těžkostí, sdělování důvěrných informací, většinou s očekáváním podpory a pomoci. Zároveň může 

jít o pouhé akceptování pocitové úrovně, v podobě porozumění, bez jakýchkoliv snah hodnotit. 

Poznávací funkce souvisí s funkcí informativní; umožňuje sdělovat si každodenní zážitky, 

vzpomínky a plány; prostřednictvím zkušenosti jiných získáváme ve zkrácené podobě informace, 

které bychom vlastními zkušenostmi nebyli schopni v takové šíři prožít. Úniková funkce 

komunikace je, když je člověk sklíčený, znechucený, může mít chuť si s někým nezávazně 

popovídat o věcech neutrálních, odreagovat se od starostí a shonu. Hranice mezi jednotlivými 

funkcemi komunikace nejsou jednoznačné, často se překrývají.  

2.1.4. Formy komunikace 

Způsob jakým jsou informace předávány, určuje charakter komunikace. Je-li prostředkem sdělení 

gesto, mimický znak, mluvíme o komunikaci neverbální, sdělujeme-li řečí, označujeme komunikaci 

jako verbální. I když se oba druhy komunikace projevují současně, někteří odborníci tvrdí,  

že téměř 80-90% probíhá na úrovni neverbální (Zacharová, 2007). 

Při verbální komunikaci dochází ke sdělování zpráv pomocí slov. U řeči je možné sledovat 

obsahovou stránku řeči a neobsahovou stránku řeči (intenzita hlasu, barvu hlasu, délka hovoru, 

rychlost řeči). Efektivní verbální komunikace by měla být jasná, stručná, vhodně načasovaná  

a srozumitelná. Jasnost souvisí se zvolenou strukturou sdělení. To co je aktéry komunikace 

sdělováno, musí mít určitou logickou návaznost jednotlivých částí sdělení nebo posloupnost  

od jednoduchého ke složitému. Stručnost odkazuje na vyzvednutí důležitých, podstatných 

informací. Ve velkém množství informací mohou podstatné informace snadno zaniknout, 

v přílišné redukci hrozí nebezpečí, že důležité informace budou vynechány. Srozumitelnost pak 

znamená především vhodnou volbu slov, a to jak na úrovně jazyka, tak míry odborné 

terminologie. Účinná verbální komunikace eliminuje zbytečné komunikační šumy a předchází 

možným problémům (Vévoda, 2013). 



14 

 

Neverbální komunikaci někdy nazýváme řečí těla. Často zprostředkuje pocity člověka lépe než 

slova, protože neverbální projevy si uvědomujeme méně než verbální. Do neverbální komunikace 

patří: chůze a držení těla, vzdálenost, postoj, mimika, gestikulace, haptika (tělesný kontakt)  

a pohledy.  

2.1.5. Rozhovor  

Zacharová (2007, s. 86) definuje rozhovor jako: „záměrný a organizovaný dialog, v němž 

zkoumaná osoba nebo skupina osob odpovídá na otázky tazatele nebo líčí své problémy  

či stanoviska. “ 

Podle toho s kým hovoříme, co zjišťujeme, kam chceme v rozhovoru dospět, jaké formy a techniky 

volíme, můžeme rozlišovat podle Šimíčkové (2000, s. 164) následující druhy rozhovorů: 

standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor, volný rozhovor, individuální rozhovor, 

skupinový rozhovor, diagnostický rozhovor, terapeutický rozhovor a edukační rozhovor. 

Standardizovaný rozhovor má přesně určenou formulaci otázek a jejich pořadí. 

Nestandardizovaný rozhovor určuje pouze závazné cíle sledování, někdy okruh informací, 

případně některá hlediska, z nichž má být rozhovor veden. Volný rozhovor sleduje konkrétní cíl, 

avšak prostředky k jeho dokončení nejsou předem stanoveny. Individuální rozhovor je vhodný  

k získávání především soukromích údajů a informací z osobního života; skupinový rozhovor může 

být také veden jako skupinová diskuze. Je nepostradatelný pro poznání psychické atmosféry 

v určité sociální skupině. Diagnostický rozhovor má shromáždit a odhalit fakta, která se týkají 

zkoumané osoby a její činnosti. Je jedním z nejčastějších rozhovorů využívaných právě  

ve zdravotnické praxi. Terapeutický rozhovor je využíván a uplatňován v lékařské psychologické  

i psychoterapeutické praxi. Bývá zaměřen na uklidnění, povzbuzení a optimální řešení nějaké 

problémové situace. 

 V ošetřovatelské praxi nelékařský zdravotnický pracovník využívá ještě informační a edukační typ 

rozhovoru. Informační rozhovor je používán při sdělování informací např. zdravotnický personál 

podává informace před výkonem. Edukační rozhovor slouží k předávání teoretických informací, 

ale i praktické dovednosti například nácvik aplikace inzulínu. 

K tomu, aby rozhovor splnil svůj účel je důležitá důvěra a spolupráce mezi jedinci. Dobře 

připravený a vedený rozhovor má svoji strukturu, kterou by nelékařský zdravotnický pracovník 

měl nejen teoreticky ovládat, ale i účinně aplikovat. Vlastní rozhovor mívá čtyři fáze. První fází  

je úvod, který by měl mít motivační charakter se sdělením účelu hovoru. V úvodu je vhodné 

vytvořit vztah důvěry. Člověk by měl mít pocit, že mu rozumíme a že chápeme jeho problémy. 
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Druhou fázi lze označit jako vzestup a pokračování a navazuje na úvodní problematiku. Vhodnější 

je využívat v rozhovoru obecnější témata a postupně se k dotazovanému přibližovat. Je vhodné 

ptát se konkrétně na podrobnosti, které nás zajímají a neprojevovat netrpělivost.  Třetí fází  

je vrchol a rozuzlení, který bývá považován za podstatu rozhovoru, za moment, ke kterému jsme 

chtěli dospět. Poslední fází je závěr, který signalizuje zakončení daného tématu. Každý rozhovor  

by měl být ukončen tak, aby se v něm dalo kdykoliv pokračovat a s dotazovaným dále 

spolupracovat (Zacharová, 2016). 

Proto, aby byl rozhovor úspěšný, měly by být dodržována určitá pravidla. Rozhovor by měl 

probíhat v klidném prostředí, ve vhodné době, a bez spěchu. Před každým rozhovorem by měl být 

ujasněn cíl a forma rozhovoru. Je třeba předem navázat kontakt odpovídající individuálním 

zvláštnostem dotazovaného. Otázky a odpovědi nutno formulovat jasně, stručně, přehledně  

a srozumitelně. Dbát na jasnou a zřetelnou výslovnost, na klidný a přátelský tón. Být trpělivý  

a taktní. Vyvarovat se ukvapené interpretace určitých sdělení pod vlivem sympatie anebo 

antipatie k dotazovanému (Zacharová, 2007). 

Při rozhovoru ve zdravotnické praxi je důležité uvědomit si, že pacient ale i rodina pacienta  

se nachází ve svízelné situaci, kterou nějakým způsobem prožívá. Reakce a odpovědi proto nemusí 

být zcela jasné a přesné, mnohdy mohou být využity mimické projevy, gestikulace a jiné 

zvláštnosti. Významnou dovedností zdravotníka by měla být i schopnost naslouchat. Po rozhovoru 

by měl být proveden zápis se získanými informacemi do dokumentace.  Tyto informace mohou 

posloužit při péči o nemocného ale předejít případným sporům.  

2.1.6. Komunikace ve zdravotnictví 

Komunikace je ve zdravotnictví velmi důležitá, jak u lékařů, tak i nelékařských zdravotnických 

profesí. Kvalitní komunikace s pacientem ze strany zdravotnického personálu zlepšuje nebo 

kladně ovlivňuje trvání, úspěšnost a nákladnost léčby (Ptáček, 2011). 

Zacharová (2016, s. 9) nepovažuje komunikaci ve zdravotnictví za pouhý přenos informací mezi 

sdělujícím a příjemcem. „Jde o mnohem více, jde o sebeprezentaci, o sebepotvrzování. Jde  

o vyjádření postojů k předmětu, ke komuniké, ale i k příjemci informace. Jde o různou úroveň 

působení, ovlivňování, znesnadňování či usnadňování porozumění.“ 

Zvláštním projevem sociální komunikace, která probíhá ve vzájemné interakci, je komunikace 

v ošetřovatelství, kdy nelékařský zdravotnický personál vystupuje v roli komunikátora  

a edukátora. Ošetřovatelská praxe klade schopnost komunikace a interakce s nemocnými, 

spolupracovníky, ale i rodinami pacientů, na významné místo. Nemocnice se v daleko širší míře 
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otevřely rodinám klientů, návštěvám, dětská oddělení jsou vybavena lůžky pro rodiče, kteří 

setrvávají po celou dobu hospitalizace dítěte, v porodnicích je běžná přítomnost otce u porodu.  

To vše mění i roli nelékařské zdravotnického personálu, který je v daleko větší míře vystaven 

komunikování na různých úrovních. Zdokonalování komunikačních schopností a dovedností 

zdravotnických pracovníků je proto nezbytné. Role nelékařského zdravotnického personálu 

spočívá v základní péči o pacienta. Přesto však vyžaduje nejen schopnost pečovat o fyzickou 

stránku pacienta, ale i schopnost pečovat o něj po stránce psychické a schopnost maximálně 

profesionálně komunikovat s rodinou i příbuznými (Kapounová, 2007; Zacharová, 2016). 

Ve zdravotnické praxi rozlišujeme tři druhy komunikace: sociální komunikace, strukturovaná 

komunikace a terapeutická komunikace. Každý druh má své zákonitosti i význam. Sociální 

komunikace je neplánovaná, často se uskutečňuje při neformálních jednáních. Jedná se o běžný 

hovor. Strukturovaná komunikace má určitou plánovanou náplň, například objasnění způsobu 

stravování při onemocnění. Terapeutická komunikace je definována jako proces, který pomáhá 

překonávat přechodný stres, přizpůsobit se nezměnitelným skutečnostem a současně překonávat 

psychické překážky, které stojí v cestě k seberealizaci. Sestry ji využívají v různých situacích, 

například při pomoci nemocnému vyrovnat se skutečností po sdělení diagnózy lékařem 

(Venglářová, 2006). 

Vzdělávání v oblasti zdravotnické komunikace je ukotveno ve vyhlášce č. 39/2005 Sb.., která 

stanovuje minimální požadavky na programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 

nelékařského zdravotnického povolání. V této vyhlášce je uvedeno:  

 § 3, odstavec 1: „Odborná způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání se získává 

absolvováním akreditovaného studijního programu, školního vzdělávacího programu, 

akreditovaného vzdělávacího programu, vzdělávacího programu kurzu nebo specializačního 

programu. ” (MZCR, 2005). 

Dále je ve vyhlášce uvedeno v § 3, odstavec 2 písm. i: „Studium v programech uvedených  

v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti, které umožní vykonávat činnosti stanovené zvláštním 

právním předpisem, a znalosti a dovednosti v komunikaci s pacientem a osobami jemu blízkými.”  

(MZCR, 2005). 

Komunikační bariéry v ošetřovatelské praxi 

V klinické praxi mohou vzniknout mezi nelékařským zdravotnickým personálem a rodinou 

pacienta nejrůznější překážky bránící kvalitní komunikaci. Komunikační bariéry lze chápat jako 

překážky, které musí být při komunikaci překonány, nebo které brání jejímu uskutečnění (Tomová, 

2016; Zacharová, 2016). 
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Zdravotnický personál ve své praxi uplatňuje různé druhy a úrovně komunikace. Sociální 

komunikace má dvě úrovně: obsahovou a vztahovou. Obsahová úroveň oznamuje informace 

pomocí slov. Vztahová úroveň je určována neverbálně. Jde o to, jakým způsobem je informace 

předávána, například: tón hlasu, gestikulace, postoj.  Komunikační proces se odehrává na obou 

úrovních, které by se měly navzájem prolínat. Problém nastává tehdy, když jsou obě úrovně 

v rozporu. Tedy pokud zdravotnický pracovník něco říká, ale neverbálně naznačuje opak 

(Zacharová, 2016). 

Tomová (2016, s. 27-28) uvedla hlavní komunikační bariéry v ošetřovatelské péči. 

 Informační přetížení - Vede pacienta k informačnímu zahlcení, vzniká nedostatečná 

diagnostika schopností příjemce; Komunikační klíč je třeba přizpůsobit věku, vzdělání 

apod. 

 Rozdílnost v kódování a dekódování sdělení - Vede k odlišné interpretaci mezi 

komunikátorem a komunikantem. 

 Volba adekvátního komunikačního média - Nedostatečná či nevhodná volba 

komunikačního kanálu může vést k nepochopení sdělovaných informací, zejména u osob 

smyslově handicapovaných, osob rozdílného věku a vzdělání. 

 Absence zpětné vazby - Chybí možnost správného pochopení sdělovaných informací, 

chybí příležitost položit doplňující dotazy. 

 Používání cizích a odborných názvů - Užívání odborných termínů může vést k nejistotě  

a nedůvěře. 

 Interpersonální konflikty - Vliv minulé negativní zkušenosti může vést k nesprávnému 

pochopení významu sdělení. 

 Osobnostní dispozice jedince - Typologie osobnosti, predispozice k náladovosti, 

trpělivosti. 

 Verbální, stylistické schopnosti - Nedostatečná výstižnost formulace myšlenek, 

sémantické odlišnosti chápání významu slov, neadekvátní intonace. 

 Schopnost naslouchat - Nesoustředěnost, skákání do řeči, selektivní naslouchání. 

 Vliv prostředí - Neznalost nového prostředí, rušivé vlivy. 

 Momentální tělesná kondice - Únava, nedostatek spánku, bolest, nemoc. 

 Emoční rozpoložení - Hněv, smutek, úzkost. 

 Kulturní odlišnosti - Neverbální signály můžou mít v každé kultuře různý význam. 

 Devalvační projevy - Poučování, manipulace, zesměšňování. 
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2.2. Intenzivní a resuscitační péče 

Intenzivní a resuscitační péče je poskytována u nemocných s rizikem selhání/selhávání životních 

funkcí nebo u nemocných již vyžadujících podporu/náhradu jedné nebo více fyziologických funkcí. 

Cílem poskytované péče je udržení, podpora nebo dočasná náhrada poškozených orgánových 

funkcí s cílem dosažení obnovy nebo maximálně možného zlepšení poškozených životních funkcí. 

Tato komplexní zdravotní péče je poskytována na JIP a ARO, kde je zajištěn nepřetržitý provoz 

plně kvalifikovaným lékařským i dalším zdravotnickým personálem. Důležitá je těsná spolupráce 

mezi lékaři, nelékařským zdravotnickým personálem a ostatními zdravotnickými pracovníky. Úkoly 

a odpovědnosti musí být jasně definované. Za koordinaci sesterské péče je odpovědná vrchní 

sestra v rámci oddělení/kliniky. Staniční sestra je odpovědná za koordinaci ošetřovatelské péče na 

jednotlivých stanicích. Jejich pravomoci přejímají v době jejich nepřítomnosti vedoucí směn 

(Bartůněk, 2016). 

2.2.1. Typy jednotek intenzivní péče 

Oborové a specializované JIP se nacházejí ve velkých zdravotnických zařízeních typu fakultních 

nebo velkých regionálních nemocnic. Je zde vyšší obrat pacientů se závažnějšími onemocněními  

v jednotlivých medicínských oborech. Příkladem může být kardiochirurgická JIP, neurologická JIP, 

kardiologická JIP a další (Zadák a Havel, 2017). 

Multidisciplinární JIP jsou naopak v menších nemocnicích, dle potřeb daného regionu. Jsou 

ekonomicky i organizačně výhodnější, neboť v těchto malých nemocnicích je objem intenzivní 

péče malý. Poskytují relativně úzký rámec intenzivistických dovedností pro širokou populaci 

pacientů. Na multioborové JIP spolupracují odborníci všech medicínských disciplín typu chirurgie, 

interny, neurologie, gynekologie, anesteziologie a resuscitace (Zadák a Havel, 2017). 

2.2.2. Členění intenzivní péče  

Evropská společnost pro intenzivní péči ESICM (European society of intensive care medicine) 

vydala doporučení a základní podmínky pro jednotky intenzivní péče z pohledu struktury  

a organizačních aspektů. Reaguje tak na obecný trend spojovat malé neefektivní jednotky  

do větších, ekonomicky i medicínsky odůvodnitelných celků (Bartůněk, 2016). Dle ESICM lze 

rozdělit intenzivní péči do tří úrovní, podle rozsahu péče a léčby, podle aktuálního zdravotního 

stavu pacienta a k závažnosti jeho diagnózy. 

Úroveň I (nejnižší) reprezentují pacienti vykazující známky orgánové dysfunkce, která vyžaduje 

kontinuální monitoring a menší farmakologickou nebo přístrojovou techniku.  
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Úroveň II (střední) reprezentují pacienti vyžadující monitoring, farmakologickou podporu  

a přístrojovou podporu pro selhání jedné životní funkce.  

Úroveň III (nejvyšší) reprezentují pacienti, kterým selhávají dvě a více orgánových funkcí. Jsou 

závislí na farmakologické a přístrojové podpoře, jako je podpora hemodynamiky, ventilační 

podpora nebo přístrojová náhrada renálních funkcí (Bartůněk, 2016). 

Další rozdělení JIP je podle standardu MZČR1 

Typ A – jednotky s nižší intenzivní péče s převahou funkce monitorovací  

Typ B – jednotky vyšší intenzivní péče (resuscitační) s převahou funkce léčby orgánových selhání 

2.3. Informovaný souhlas a poskytování informací 

Abychom pacientům poskytovali kvalitní, účinnou a odbornou péči, je třeba vytvářet podmínky  

a profesionální prostředí stanovené právem. Jednou z oblastí kvalitní a bezpečné zdravotní péče  

je problematika informovaného souhlasu, jejíž součástí je i poskytování informací.  

2.3.1. Informovaný souhlas 

Nezbytnou součástí poskytování zdravotní péče je informovaný souhlas, který upravuje zákon  

č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon  

o zdravotních službách). Jak je uvedeno v § 28 zákona o zdravotních službách, zdravotní služby lze 

pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento 

zákon jinak. Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu je možné 

v případě, že jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, 

aby vyslovil souhlas. Takto je ustanoveno v § 38 zákona o zdravotních službách odstavec 1 písm. C. 

Informovaný souhlas je právní úkon a rozumí se jím projev svobodné vůle nemocného. Je platný 

tehdy, pokud se pacient po náležitém ústním poučení vyjádřil kvalifikovaně a svobodně,  

a to ústně, písemně nebo konkludentně (Ptáček, 2017). 

Podle § 31 zákona o zdravotních službách je poskytoval zdravotnických služeb povinen zajistit, aby 

pacient byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním 

stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Dále je povinen 

umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho 

zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musejí být srozumitelně 

zodpovězeny. Informaci o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý  

                                                           
1
 Manuální stavební standardy, Standard pro jednotku intenzivní péče*online+dostupné na: 

www.mzcr.cz/Verejne/Soubor.ashx?souborID=5188…%20JIP.pdf  
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k poskytování zdravotních služeb, kterých se podání informace týká; ošetřující zdravotnický 

pracovník provede do zdravotnické dokumentace záznam o tom, že byla informace podána  

a v jakém rozsahu.  Informace o zdravotním stavu se nepodá pacientovi, který v důsledku svého 

zdravotního stavu není schopen poskytované informace vůbec vnímat. 

Dále se § 32 zákona o zdravotních službách věnuje vzdání se podání informace o svém zdravotním 

stavu a zadržení informací o nepříznivé prognóze či diagnóze. 

Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním 

zdravotních služeb a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje  

se souhlas osoby určené pacientem. Není-li takové osoby, nebo není-li dosažitelná, vyžaduje  

se souhlas manžela nebo registrovaného partnera. Není-li takové osoby, nebo není-li k dispozici, 

vyžaduje se souhlas rodiče, a není-li k dispozici ani rodič, vyžaduje se souhlas jiné svéprávné osoby 

blízké, pokud je známa (Ptáček, 2017).  

Každý člověk má možnost sepsat tzv. dříve vyslovené přání, pro případ, že by se v budoucnu dostal 

do zdravotního stavu, ve kterém by nemohl vyjádřit svůj souhlas nebo naopak nesouhlas  

s poskytnutím zdravotních služeb, tzv. dříve vysloveného přání. Dříve vyslovené přání upravuje  

§ 36 zákona o zdravotních službách a umožňuje pacientovi naplňovat právo na osobní svobodu 

formou neposkytnutí zdravotní péče.  

2.3.2. Poskytování informací 

Souhlasu s poskytováním informací se věnuje § 33 zákona o zdravotních službách, odstavec 1: 

„Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním 

stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm 

vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo 

kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7 vyslovit souhlas nebo 

nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz 

poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může 

určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. 

Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam 

podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým 

způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.“ (MZCR, 2011). 

V prostředí intenzivní péče může s ohledem na zdravotní stav pacienta být nemožné získat jeho 

souhlas s podáváním informací. Takovou situaci upravuje § 33 zákona o zdravotních službách, 

odstavec 3: „Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle 
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odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů  

a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil 

zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto 

osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další 

osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.“ (MZCR, 2011). 

Osoby blízké definuje Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Mezi osoby blízké patří osoby 

příbuzné v řadě přímé, sourozenci, manžel a partner podle zákona o registrovaném partnerství.  

V zákoně je „osoba blízká“ dále popsána jako: jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném  

se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 

důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Zákon zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že osobami 

blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.  

V případě úmrtí pacienta mají osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené 

pacientem, právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku 

pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě 

nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo 

jejich kopie (MZCR, 2011).  

2.3.3. Povinná mlčenlivost 

Jednou z důležitých povinností, kterou je každý zdravotnický pracovník povinen dodržovat,  

je lékařské tajemství, tedy zachování mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými se setkal ve výkonu 

své zdravotnické profese. Tato povinnost je stanovena v zákoně č. 372/2011 Sb., o poskytování 

zdravotní péče. Další legislativní dokumenty, které tuto povinnost upravují je zákon č. 101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů, Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti  

v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, Vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci  

a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

Mlčenlivost lékaře či jiného zdravotnického pracovníka musí být zachována jak o skutečnostech 

medicínského charakteru, tak i o skutečnostech osobního života pacienta. Jedním ze základních 

pravidel mlčenlivosti je, že informace o pacientovi jsou podávány dalším osobám pouze  

se souhlasem pacienta nebo při zproštění povinnosti mlčenlivosti nadřízeným orgánem 

v důležitém státním zájmu. Povinnost mlčenlivosti není časově omezená. Tato povinnost trvá  

i v případě, že pacient již nežije nebo že zdravotnický pracovník už ve zdravotnictví nepracuje 

(Zlámal, 2016). 
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Zdravotnický pracovník není vázán povinnou mlčenlivostí v případě, že pacient nebo zákonný 

zástupce dal souhlas s poskytnutím informací. Dále pak v případě, že povinnost sdělit osobní  

a lékařské údaje o pacientovi stanovují zvláštní předpisy soudního řízení. Povinností mlčenlivosti 

není zdravotník vázán i v případě, pokud ke sdělování údajů dochází v rozporu mezi lékařem  

či zdravotnickým zařízení a pacientem, popřípadě jinou osobou uplatňující svá práva v rámci 

trestního, občanskoprávního či správního řízení před soudem, rozhodčím orgánem nebo správním 

orgánem (Zlámal, 2016).  

2.3.4. Konflikt mezi zdravotním personálem a rodinou pacienta 

Efektivní komunikační schopnosti začínají být pro zdravotnické pracovníky a jejich právní ochranu  

i etický výkon povolání nesmírně aktuální. Selhání komunikace, ať s pacientem nebo rodinou 

pacienta je kritickým faktorem vedoucím ke vzniku většiny soudních sporů. Základem 

ošetřovatelské péče je komunikace, ke které dochází denně při každém setkání zdravotního 

personálu s pacientem nebo rodinnou pacienta. Prostor, ve kterém může docházet 

k nedorozumění, problémům a konfliktům je tak skutečně velký. Tou nejlepší prevencí proti 

stížnostem a žalobám je efektivní komunikace. Přestože má zdravotnický personál excelentní 

klinické dovednosti a poskytujete tu nejlepší péči, můžete být konfrontován pacientem nebo jeho 

rodinou, kterou zmítá hněv, zloba, vztek a cítí potřebu se soudit (Špatenková, 2010).  

2.4. Pacient v prostředí intenzivní péče 

K intenzivní péči jsou přijímání pacienti v akutním, život ohrožujícím stavu, kdy selhává jeden  

či více životně důležitých orgánů. V léčbě vyžadují vysoce multidisciplinární přístup včetně kvalitní 

ošetřovatelské péče. Hospitalizace znamená pro pacienta ztrátu osobního a tělesného soukromí  

a řadu omezení. Pacient se může obávat nezdaru zákroku, nežádoucích následků, prožívání 

předoperační úzkosti. Role nelékařského zdravotnického personálu je nepostradatelná, neboť 

s pacientem tráví nejvíce času. Často bývá jediným prostředníkem mezi pacientem a lékařem 

nebo pacientem a rodinou pacienta. Základem je naučit se komunikovat s pacientem a především 

naučit komunikovat pacienta. 

2.4.1. Práva pacienta 

Etický kodex, který nese název Práva pacientů, vznikl v návaznosti na Listinu základních práv  

a svobod. Tento etický kodex formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva 

zdravotnictví České republiky. Za platný byl prohlášen 25. února 1992, ale není právně závazný.  

1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, kde jsou práva pacienta jasně definována. Právům pacienta se věnuje Hlava 
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jedna, § 28. Jedním z práv pacienta je přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,  

a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob 

poskytnutí zdravotních služeb (MZCR, 2012). 

2.4.2. Rodina a její význam pro pacienta 

V literatuře můžeme objevit nespočetné množství definic pojmu rodina. Jiný pohled na rodinu 

mají právníci, jiný sociologové, psychologové, ekonomové nebo pedagogové. Dle Hartla a Hartlové 

(2005, s. 512) je rodina „společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, 

odpovědností a vzájemnou pomocí.“  Bužgová (2015, s. 113) popisuje rodinu jako: „nejvýznamnější 

součást společenské mikrostruktury, která poskytuje péči a ochranu svým členům, zvláště v období 

kdy nejsou ve stavu se o sebe postarat.“ V široké definici lze za rodinu považovat osoby, které pojí 

biologická, sociální či právní pouta. Rodina má nezastupitelnou funkci v životě člověka a její 

význam vzrůstá právě v době hospitalizace člena rodiny. Rodina, kde vztahy fungují na dobré 

úrovni, má zájem přispět do procesu uzdravení nemocného. (Tomová, 2016).  

2.4.3. Komunikace s pacientem v intenzivní péči 

Komunikace s pacientem v intenzivní péči je zcela odlišná od komunikace s pacientem  

na standartním oddělení, a to nejen svou technikou, ale i celkovým přístupem. Pacienti 

hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče jsou většinou ve velmi těžkém stavu. Můžeme se zde 

setkat s pacienty při vědomí, ale i s poruchami vědomí nebo uměle navozeném spánku. Současně 

to můžou být pacienti, kteří jsou neklidní, dezorientovaní, agresivní, úzkostní až depresivní  

a v neposlední řadě i umírající. Je důležité, aby zdravotnický personál ovládal kvalitní komunikaci 

s touto specifickou skupinou pacientů, která může zlepšit nebo kladně ovlivnit trvání, úspěšnost  

a nákladnost léčby. Dále nesmíme zapomínat, že i příbuzní pacienta jsou důležitým aktérem 

komunikace. Je podstatné vysvětlit, jak mohou se svým blízkým za daných okolností komunikovat 

(Tomová, 2016; Ptáček, 2011).  

Mezi hlavní zásady správné komunikace s pacienty na JIP patří: získání pacientovi důvěry, 

nepřenášet na něj svoje starosti, neoslovovat ho familiárně, udržovat co nejvíce oční kontakt, 

naučit se trpělivosti, přizpůsobit se komunikaci nemocného, vyčlenit si dostatek času a vyvarovat 

se během rozhovoru rušivým elementům. U pacientů se sníženým vnímáním je příznivé využívat 

prvky bazální stimulace a udržovat stálý kontakt s nemocným. Pacienti s různou úrovní poruchy 

vědomí, v bezvědomí, s endotracheální či tracheostomickou kanylou tvoří v oblasti komunikace 

specifickou skupinu. Tito pacienti přišli o hlas, proto je naším cílem najít a zajistit vhodný způsob 

náhradní komunikace. Mezi vhodné techniky lze zařadit abecední tabulky, psaní, neverbální 
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komunikaci, komunikační karty, eventuelně přístroje podporující tvorbu hlasu.  

Při komunikaci s agresivními pacienty volíme bezpečnou vzdálenost, mluvíme klidně, jasně, 

stručně a srozumitelně a snažíme se je uklidnit. S úzkostnými pacienty hovoříme klidně a trpělivě, 

vymezíme si na ně dostatek času a pokusíme se taktně navrhnout možnost řešení (Kapounová, 

2007; Tomová, 2016).   

Pacientům v intenzivní péči je důležité umožnit dostatečný čas strávený s rodinou a blízkými.  

Ty je nutné upozornit, že si pacient nemusí sdělené informace pamatovat, že může dojít k jejich 

přeformulování vlivem léků, nedostatečného vnímání reality atd.  

2.5. Rodina pacienta v prostředí intenzivní péče 

Život ohrožující nemoc dopadá na celou rodinu, ne jen na pacienta samotného. U rodinných 

příslušníků jsou zpravidla zaznamenávány změny v jejich osobní pohodě během nemoci svého 

blízkého, a to psychologické i fyzické. Od zdravotnického personálu očekávají pomoc, podporu  

a dostatek informací, proto je komunikace s nimi velmi důležitá, ale zároveň náročná.  

Postavení pacienta a jejich blízkých se ve vztahu k léčbě a ošetřovatelské péči v posledních letech 

výrazně změnilo. Přestává být využíván paternalistický postoj, kdy je pacient pasivním příjemcem 

a rodina pouze nečinným přihlížejícím. Jak uvádí Tomová (2016, s. 114): „Respektování autonomie 

klienta, všestranné porozumění, vytvoření vzájemné úcty a důvěry navozuje prostor pro 

individuální volbu, rozhodování pacienta a spolupráce rodiny na celém léčebném  

a ošetřovatelském procesu.“ 

2.5.1. Reakce rodiny na hospitalizaci 

Všichni blízcí, rodiče, přátelé a známí prožívají spolu s pacientem jeho nemoc, hospitalizaci  

a léčbu. Rodiny často musí učinit rozhodnutí jménem pacienta a mohou také pociťovat duševní 

šok z pohledu na blízkou osobu hospitalizovanou na JIP. Náhlá hospitalizace příbuzného  

v důsledku akutního nebo chronického onemocnění může vést, zejména v prvních dnech 

hospitalizace, ke vzniku stresu, deprese a úzkosti. Péče o úzkost a obavy, kterým čelí rodiny 

kriticky nemocných pacientů, je nedílnou součástí psychosociálního ošetřovatelství. Komachi2 

(2015) uvádí, že během počátečního období přijetí pacienta na JIP trpí rodiny pacientů těžkým 

stresem, který může být jedním z nejvíce ovlivňujících prediktivních faktorů pro rozvoj 

                                                           
2
 KOMACHI, Miyuki a Kiyoko KAMIBEPPU. Acute Stress Symptoms in Families of Patients Admitted to the Intensive Care 

Unit during the First 24 Hours Following Admission in Japan. Open Journal of Nursing[online]. 2015, 5(4),  

325-335 [cit. 2019-05-24+. DOI: 10,4236 /ojn.2015,54035. Dostupné z: 

https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=55299 
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posttraumatické stresové poruchy dále jen PTSD (Posttraumatic stress disorder). McAdam3 et al. 

vyšetřili 41 rodin a uvedli, že 42 % rodin má příznaky PTSD během přijetí blízkého na JIP.  

Z celkového vzorku mělo 44 % respondentů signifikantní úzkost a 27 % respondentů depresi. 

Sundararajan4 a kol., ve své studii uvedli, že 41,3 % členů rodin mělo symptomy PTSD po  

48 hodinách přijetí blízkého na JIP. Dále uvedli, že vysokým prediktorem pro rozvoj symptomů 

PTSD byla úzkost. Rozsáhlou prospektivní multicentrickou studii v České a Slovenské republice, 

s cílem zhodnocení prevalence příznaků úzkosti a deprese a souvisejících faktorů u rodinných 

příslušníků, provedla Kateřina Rusinová ve studii DEPRESS „DEPRession and anxiEty in family 

memberS of ICU patientS in the Czech Republic”. Celkem bylo do studie zařazeno 405 rodinných 

příslušníků z 22 JIP, kde byl hospitalizovaný jejich blízký. Výsledky studie ukázaly, že symptomy 

úzkosti vykazovalo 78 % účastníků a deprese byla zjištěna u 54 % respondentů. Jediným 

souvisejícím faktorem spojeným s redukcí úzkosti byl delší kontakt mezi personálem a členy 

rodiny. Členové rodiny uvedli, že průměrně 10 min by bylo vhodným časem pro komunikaci 

s rodinnými příslušníky a personálem JIP.  Zajímavými výsledky studie je i zjištění, že informační 

letáky distribuované rodinným příslušníkům nesnižovaly výskyt úzkosti / deprese. Což je rozdílný 

výsledek než od jiných studií např. Azoulay5 (2002) a Lautrette6 (2007). Dále ze studie vyplývá,  

že velmi vysoké procento (61,2 %) respondentů nerozumělo pacientově diagnóze, hlavním rysům 

léčby a prognóze. 28 % respondentů by uvítalo pomoc psychologa. 

Nelékařský zdravotnický personál je klíčem ke zmírnění psychických symptomů rodiny. Mohou 

připravit členy rodiny na to, co mohou vidět, slyšet nebo zažít během návštěvy na JIP nebo ARO. 

                                                           
3
 MCADAM, Jennifer L., Dorrie K. FONTAINE, Douglas B. WHITE, Kathleen A. DRACUP a Kathleen A. PUNTILLO. 

Psychological Symptoms of Family Members of High-Risk Intensive Care Unit Patients. American Journal of Critical 

Care [online]. 2012, 21(6), 386-394 [cit. 2019-05-24+. DOI: 10.4037 / ajcc2012582 Am J Crit Care listopad 2012 sv. 21 č. 6 
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stress disorder in close Relatives of Intensive Care unit patients’ Evaluation (PRICE) study. Australian Critical 

Care [online]. 2014, 27(4), 183-187 [cit. 2019-05-24+. Dostupné z: 
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5
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Care Medicine [online]. 2002, 165(4), 438-442 [cit. 2019-05-24]. DOI: 10.1164/ajrccm.165.4.200108-006oc. ISSN 1073-

449X. Dostupné z: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm.165.4.200108-006oc 

6
 LAUTRETTE, Alexandre, Michael DARMON, Bruno MEGARBANE, et al. A Communication Strategy and Brochure for 

Relatives of Patients Dying in the ICU. New England Journal of Medicine [online]. 2007, 356(5), 469-478 [cit. 2019-05-

24]. DOI: 10.1056/NEJMoa063446. ISSN 0028-4793. Dostupné z: 
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Dále rodině mohou nabídnout duchovní a psychologické služby. Nejméně důležité je navázání 

dobrých vztahů s rodinou pomocí profesionální komunikace. Takto může nelékařský zdravotnický 

personál zvýšit spokojenost rodiny s péčí a může zmírnit příznaky deprese a úzkosti rodinných 

příslušníků.  

2.5.2. Potřeby rodinných příslušníků 

Bužgová (2015, s. 115) popisuje potřeby rodiny jako: „vnímání požadavků nebo přání pro podporu 

a péči ze strany zdravotnických či sociálních pracovníků.“ Naplnění potřeb rodiny může být použit 

jako důležitý indikátor kvality poskytované péče. U rodinných příslušníků, kteří mají nenaplněné 

potřeby nebo vysokou zátěž může být narušena jejich schopnost plnit efektivně svoji roli sociální 

podpory pro pacienta. Podpora rodiny je tedy v zájmu rodiny samotné, tak v zájmu pacienta.  

Nástroj pro hodnocení potřeb rodinných příslušníků na intenzivní péči se nazývá CCFNI (Critical 

Care Family Needs Inventory). CCFNI má 5 kategorií potřeb: podpora, pohodlí, informace, blízkost 

pacienta a jistota. Jeho plná verze je uvedena v příloze č. 3. Dotazník CCFNI není momentálně  

v českém jazyce dostupný.   

Péče o rodinné příslušníky je v České republice především filozofií paliativní péče. Cílem paliativní 

péče zaměřené na rodinné příslušníky je zvyšování kvality života rodiny umírajícího pacienta,  

a to posílením jejich způsobů zvládání během cesty nemoci i v době truchlení.  V zahraničí jsou 

využívány standardizované nástroje pro hodnocení potřeb rodinných příslušníkův paliativní péči, 

které lékařům i nelékařskému zdravotnickému personálu pomáhají usnadnit komunikaci 

s rodinou.  Cílem těchto hodnotících nástrojů je identifikovat priority a aktuální problémy pacienta 

a jejich rodiny, identifikovat jejich preference v další péči a léčbě, monitorovat změny 

v symptomech, funkčních schopnostech a osobní pohodě pacienta a zjišťovat jejich potencionální 

problémy (Bužgová, 2015). Dotazníky zaměřené na hodnocení potřeb zpravidla obsahují oblasti 

potřeby související s pacientovým komfortem a s kvalitou života, potřeby informací, praktické 

potřeby, kvalita poskytované péče a emocionální potřeba. Bužgová7 (2013) se ve své přehledové 

studii věnuje porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků 

v paliativní péči. Porovnány byly tyto dotazníky: CNS (Caregiver Need Survey), FENQ (Family 

Education Needs Questionnaire), FNQ (Family Needs Questionnaire), HCNS (Home Caregiver Need 

Survey), FIN (Family Inventory od Needs), NSS (Need Satisfaction Scale), FAMCARE (Family care 

scale), HCS-CF (Home care study – Caretaker form), CWBS (Caregiver Well-being Scale). V závěru 

                                                           
7
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této přehledové studie bylo doporučeno využívat v praxi dotazník Family Inventory of Needs (FIN)  

a Need Satisfaction Scale (NSS).  

Na využití dotazníku CCFNI jsem v praxi bohužel nenarazila. Dle dostupné literatury je tento 

dotazník využíván především v zahraniční praxi a v rámci zahraničních studií. V zahraničních 

výzkumech je většinou uváděná modifikovaná verze dotazníku. V České republice byla využita 

modifikovaná verze toho dotazníku v rámci studie DEPRESS. Jako vhodnou možnost ke zjišťování 

potřeb rodinných příslušníků vidím ve využití dotazníku FIN, jež byl přeložen do českého jazyka  

a následně validizován. Tento dotazník, jak uvádí Bužgová (2015), byl vytvořen na podkladě 

dotazníku CCFNI. Česká verze dotazníku FIN je složena ze čtyř domén (základní informace, 

informace o léčbě a péči, podpora a komfort pacienta) do nichž je rozprostřeno 20 otázek.  

2.5.3. Komunikace s rodinou pacienta 

V intenzivní péči se komunikace s rodinou pacienta stává významným komponentem léčby 

hospitalizovaného pacienta. Z hlediska komunikace by měl být vztah mezi zdravotnickým 

personálem partnerský a je nezbytné vnímat rodinu jako komunikačního partnera. Přesto je pro 

řadu zdravotníků právě komunikace s rodinou brána jako nejnáročnější oblast komunikace.  

Je to však příležitost jak navázat s příbuznými dobrý kontakt a získat si jejich spolupráci. Právě 

dobrá spolupráce s rodinou nám může přinést cenné informace o pacientovi v době, kdy nám jen 

on sám nemůže podat. První kontakt s rodinou pacienta hraje v komunikaci zdravotnického 

personálu významnou roli. Je to jedinečná možnost jak navázat dobrý vztah, spolupráci a zbavit 

rodinu počáteční nedůvěry. Také poslední kontakt s příbuznými je důležitý a může ovlivnit to,  

zda příbuzní pacienta odejdou s pocitem, že je o jejich blízké dobře postaráno (Špatenková, 2009).  

Komunikace s příbuznými pacienta se liší v závislosti na okolnostech, kterými jsou především: 

zdravotní stav nemocného, charakter onemocnění pacienta (akutní či chronická nemoc), délka 

hospitalizace, předchozí hospitalizace na daném oddělení, frekvence interakce zdravotnického 

personálu s příbuznými pacienta a význam potřebnosti řešení psychických a sociálních problémů 

nemocného (Vévoda, 2013).  

Zdravotnický personál by měl poskytnout rodině dostačující informace o zdravotním stavu 

nemocného ve správnou dobu, vhodným a srozumitelným způsobem a ve vhodném prostředí. 

Prostředí intenzivní péče nevytváří vhodné prostředí na rozhovor s rodinami pacientů.  Pro 

většinu příbuzných je to místo zcela nové a neznámé. Samotné přístrojové vybavení, včetně 

doprovodných zvuků může působit na některé jednotlivce stresujícím dojmem. Strach o blízkého 

vede k tomu, že většina rodin nedostatečně porozumí daným informacím od zdravotnického 

personálu (Tomová, 2016). Na vytváření vhodného prostředí, kde se rodiny cítí dobře 
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informovaní, pohodlně a bezpečně, pro rodiny existuje ve Spojených státech amerických program 

zvaný Critical Care Family Assistance Program. Tento program řeší potřeby pacienta a rodiny  

v prostředí intenzivní péče. Nemocnice, které jsou do programu zařazeny, provedly úpravy 

čekáren pro rodiny pacientů ARO a JIP. Místnosti byly vymalovány světlými barvami, vybaveny 

nábytkem a např. i kávovarem, aby se příbuzní a blízcí pacienta cítili jako doma. Dále bylo bráno  

v potaz i to, že rodinní příslušníci musí vědět, kdo je za péči o pacienta zodpovědný. Informace 

jsou dostupné ve více formách. V podobě letáku v čekárnách, na webových stránkách nemocnice 

či na informačních panelech, které jsou umístěny v nemocnici (Lederer, 2005).  

Dobře vedený rozhovor a kvalitně podané informace můžou pomoci rodině zvládnout toto 

mimořádně psychické zatížení. K usnadnění vedení rozhovoru mohou být využity komunikační 

strategie.  
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Komunikační strategie 

V České republice neexistuje jednotný doporučený postup, jak s rodinami komunikovat, proto 

uvádím strategie využívané především v zahraničí. Tyto strategie slouží pro komunikaci 

v intenzivní péči a jde je modifikovat i na rodiny pacientů hospitalizovaných na JIP a ARO.  

Akronymy těchto strategií jsou: „GREAT“ a „SPIKES“ (Cyna, 2011). 

Strategie „GREAT” vyjadřuje základní kroky postupu při komunikaci s blízkými nemocného.  

Tabulka 1: Strategie „GREAT” 

G Pozdrav (greating) a Cíle (goals) 

Rodina pacienta se představí zdravotnickému 

personálu. To nejenže může pomoci z 

legislativního hlediska určit rozsah poskytovaných 

informací, ale zdravotnickému personálu 

poskytuje vodítko ke zhodnocení jejich 

psychického a emocionálního stavu a dynamiky 

skupiny. 

R Porozumění, ztotožnění se (Rapport) 

Jde o vytvoření přijatelné atmosféry v komunikaci 

mezi zdravotnickým personálem a příbuznými tak, 

aby našli společnou cestu. 

E 
Hodnocení (Evaluation), očekávání 

(Expectations), vysvětlení 

(Explanation) 

Před rozhovorem by si měl zdravotnický personál 

připravit na obsah podávaných informací. 

Příbuzný by neměl být při prvním setkání 

přehlcen informacemi. V případě, že příbuzný 

nerozumí sdělení, mělo by jím být zjednodušeně 

vysvětleno. 

A 

Otázky a odpovědi (Asking and 

Answering questions), uznání a 

adresování obav (Acknowledging and 

Adressing concerns) 

Příbuzným by měl být vytvořen prostor pro otázky 

a zjištění zdali informacím porozuměli. 

T 

Tichý souhlas (Tacit agreement), 

Poděkování (Thank), Ukončení 

(Termination) 

Sumarizace sdělení a zopakování základních 

informací. 

(Cyna, 2011)    
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Strategie „SPIKES” slouží ke sdělování špatných zpráv. Tuto strategii šesti kroků vytvořil 

torontský lékař Robert Buckaman a poprvé ji představil ve své knize How to Break Bad News. 

Tato strategie je využívána především při rozhovoru lékaře s pacientem, lze ji však využít i při 

rozhovoru s rodinou pacienta. Špatné zprávy se netýkají jen např. onkologické diagnózy, může 

jít o jakýkoli jiný zdravotní problém nebo třeba i osobní či pracovní záležitost, kterou  

je potřeba citlivě oznámit. Strategie umožňuje lékaři splnit čtyři nejdůležitější cíle rozhovoru 

při sdělování nepříznivých zpráv: shromáždění informací, předání lékařských informací, 

poskytnutí podpory a vytvoření spolupráce při tvorbě plánu léčby. (Vaňková Dvořáková, 2015; 

Baile, 2000). 

Tabulka 2: Strategie „SPIKES” 

S Prostředí (Settings) 
Vzájemné představení a zajištění nerušeného 

prostředí 

P Vnímání situace (Perception) Zjištění jak je dotyčný informovaný. 

I Pozvání k hovoru (Invitation) 

V této fázi se lékař ptá, kolik informací si 

rodina přeje vědět. Dále je důležité stanovit 

hlavního příjemce informací.  

K Znalosti (Knowledge) 
Vlastní fáze poskytování informací a ověření 

zda dotyčný informacím porozuměl.  

E Emoce (Emotions) 

Emocionální reakce příbuzných se mohou lišit 

od ticha až po nedůvěru, pláč, popírání nebo 

hněv. Zdravotnický personál by měl klidně 

reagovat na emoce příbuzných a vyjádřit 

pochopení.  

S Plán (Strategy) 
Shrnutí konverzace, stanovení dalších kroků a 

domluvení další schůzky. 

(Vaňková Dvořáková, 2015; Baile, 2000; Cyna 2011) 
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Nejčastější oblasti komunikace 

Otázky, které jsou pro příbuzné pacientů důležité během jejich hospitalizace na JIP se věnoval 

Peigne8 (2011) v multicentrické studii: „Important questions asked by family members of intensive 

care unit patients“. Tyto otázky jsou rozděleny do 8 domén: diagnóza, léčba, prognóza, komfort, 

interakce, komunikace, rodina a po hospitalizaci na JIP. Konkrétní otázky jsou uvedeny v příloze 

č 5. Jak Peigne (2011) uvádí, seznam těchto nejdůležitějších otázek pro rodiny pacientů 

hospitalizovaných na JIP může zlepšit komunikaci mezi zdravotnickým personálem a rodinou 

pacienta. Je však důležité podotknou, že ne na všechny tyto otázky je kompetentní odpovídat 

nelékařský zdravotnický personál a tento seznam otázek může sloužit spíše lékařskému personálu 

k přípravě na rozhovor s rodinou pacienta. Měchurová9 (2018) se ve své práci zabývala i otázkou 

toho, jaké informace sdělené nelékařským zdravotnickým personálem jsou pro rodiny pacientů 

nejdůležitější. Výsledkem bylo, že 72 % respondentů považovalo za důležité informace o podílu  

na péči, další početná skupina 52 % respondentů uváděla informace o řádu oddělení. Obecně tedy 

můžeme rozdělit nejčastější oblasti komunikace mezi příbuznými pacienta a nelékařským 

zdravotnickým personálem na: organizační záležitosti, zajištění péče o pacienta, problémy 

pacienta a problémy příbuzných. V oblasti organizačního zajištění nelékařský zdravotnický 

personál sděluje informace o chodu oddělení, například o návštěvních hodinách a kontaktu  

na zdravotnický personál.  V komunikaci se kompetence nelékařského zdravotnického personálu 

týkají především edukační činnosti i v závislosti na charakteru daného onemocnění a stavu 

nemocného nebo ve způsobu poskytování ošetřovatelské péče. Rozhovory tohoto typu se týkají 

například druhů potravin, nápojů, které rodina může přinést, způsobů možné pomoci příbuzných 

při péči o nemocného (Špatenková, 2009; Vévoda, 2013).  

V neposlední řadě nesmíme zapomínat i na problémy rodiny pacienta. Vysoká kvalita informací  

je zásadní pro pomoc příbuzným překonat značný situační stres. U rodiny kriticky nemocných 

pacientů může dojít ke vzniku úzkosti, deprese a stresu, což může dále vést k rozvoji 

posttraumatické stresové poruchy. Někdy se mohou vyskytnout zdravotní a sociální problémy. 

Není v silách nelékařského personálu tyto problémy řešit. Je ale vhodné, nabídnout podporu, 
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informaci a případně i kontakt na specializovaného odborníka např. psychologa, sociálního 

pracovníka nebo intervenční podporu.  

Psychosociální intervenční služba 

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) je službou, která je využívána dvěma směry.  

Poskytování kolegiální, peer podpory, je určeno všem zdravotníkům, které zasáhla těžká, 

především profesní, zkušenost. Druhou částí systému tvoří zdravotničtí interventi, jež naopak 

poskytují podporu akutně psychicky zasaženým blízkým pacientů, či zemřelých. 

Zdravotničtí interventi poskytují první odbornou psychickou pomoc pacientům, ale i jejich blízkým, 

které postihla akutní stresová reakce. Podpora je zaměřená na zmírnění akutních obtíží osob  

v náročných životních situacích, zpravidla v krátkém časovém horizontu od vzniku události. 

Nejčastějšími typy nadlimitní stresující zátěže jsou například: Náhlá úmrtí dítěte/ dospělého, úmrtí 

rodičky, porod mrtvého plodu, traumatická úmrtí dětí, sebevražedné pokusy, dopravní nehody  

s úmrtím, podpora rodiny pacienta v kritickém stavu, neúspěšná laická první pomoc, podpora  

po sdělení infaustní prognózy pacientovi/osobě blízké, a jiné. Ke zvládnutí dané situace  

je nezbytná lidská blízkost druhé osoby, která pomáhá s vytvořením bezpečného prostoru svojí 

radou, zajištěním nezbytných činností, poskytuje podporu při komunikaci se zdravotníky a čas pro 

zorientování se. Na zásah interventů může dle potřeby navazovat péče psychologická, 

psychiatrická či psychoterapeutická (Širudová, 2015; SPIS10). 

Zdravotnický personál se v život ohrožujících stavech musí soustředit na své odborné úkoly a tak 

není schopen nabídnout blízkým podporu.  Interventi usnadňují práci zdravotnickému personálu  

a zároveň provází zasažené v jejich nejtěžších chvílích. Rodině pacienta vysvětlují, co se s jejich 

blízkým děje (vyšetření, zákroky, resuscitace). Pomáhají plánovat další bezprostřední kroky,  

jež budou muset zasažení či pozůstali učinit. Úkolem interventa bývá rovněž edukace o možném 

průběhu akutní stresové reakce u zasažených osob, napomáhá zasaženým orientovat  

se v průběhu této reakce a podporuje je v adaptaci na náhle vzniklou obtížnou situaci (SPIS10). 
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 SPIS - Systém Psychosociální Intervenční Služby *online+. *cit. 2019-06-09+. Dostupné z: https://spis.cz/zdravotnicti-
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2.5.4. Role nelékařského zdravotnického personálu během první 

návštěvy 

Pro většinu laické veřejnosti bývá hospitalizace rodinného příslušníka první zkušeností 

s prostředím intenzivní péče. Podstatnou úlohou zdravotnického personálu je být pro příbuzné  

a blízké pacienta průvodcem a rádcem v novém a neznámém prostředí. Tato kapitola je zaměřena 

na to, jak by měla probíhat první návštěva rodiny v prostředí intenzivní péče.  

Nelékařský zdravotnický personál by před příchodem k lůžku nemocného měl rodinu dovést  

do klidné místnosti, kde proběhne první rozhovor. Nemělo by být zapomenuto na zásady 

úspěšného rozhovoru, které byly uvedeny v kapitole č. 2.1.5. Rozhovor by měl probíhat v klidném 

prostředí, ve vhodné době, a bez spěchu. Otázky a odpovědi je nutno formulovat jasně, stručně, 

přehledně. Dbát na jasnou a zřetelnou výslovnost, na klidný a přátelský tón. Být trpělivý a taktní. 

Při rozhovoru je důležité uvědomit si, že rodina pacienta se nachází ve svízelné situaci, kterou 

nějakým způsobem prožívá. Reakce a odpovědi proto nemusí být zcela jasné  

a přesné, mnohdy mohou být využity mimické projevy, gestikulace a jiné zvláštnosti. Důležité  

je nechat rodině prostor na dotazy. Dále nesmíme zapomínat ani na možné komunikační bariéry 

uvedené v kapitole č. 2.1.6, které mohou narušit průběh rozhovoru. Pro lepší vedení rozhovoru  

je možné využít výše uvedené komunikační strategie. Na nelékařském zdravotnickém personálu  

je informovat rodinu o organizačních informacích oddělení (jména personálu, telefonní čísla, 

návštěvní hodiny, hygienický režim). Dále jak uvádí Tomová (2016, s. 117) by měl zdravotnický 

personál rodinu pacienta před prvním příchodem k lůžku nemocného seznámit s těmito oblastmi: 

 Vizuální podoba pacienta -  zavedení invazivních vstupů, otoky, operační rány 

 Prostředí, ve kterém se pacient nachází – monitorovací a přístrojové vybavení  

 Komunikace s pacientem – Vysvětlit rodině pasivní komunikaci s pacientem (nedochází  

ke zpětné vazbě). Dále upozornit na vhodnost neverbálních složek komunikace a potřebu 

fyzického kontaktu i u pacientů v bezvědomí (dotek, pohlazení, držení za ruku). 

 Objasnit rodině jak se okolo lůžka mohou pohybovat 

 Dát možnost zapojení do péče – donesení osobních věcí pacienta 

Rodina před prvním pohledem na svého blízkého získá základní informace a představu, v jakém 

stavu se s ním setkají. Takto podané informace rodina vnímá daleko zřetelněji a důkladněji.  

Je již poučena, jakým způsobem mohou k pacientovi přistoupit a komunikovat s ním. Jednotlivé 

informace a způsob komunikace je vhodné opakovat. Při prvním kontaktu rodina získá velké 

množství informací, které nedokáže najednou zpracovat a pochopit (Tomová, 2016). 
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Po rozhovoru je rodina dovedena k lůžku nemocného, kde nelékařský personál znova objasní 

rodině, jak se mohou okolo lůžka pohybovat, jak mohou s nemocným mluvit a dotýkat se ho. 

V případě, že rodina nemá žádné otázky, mělo by být rodině zajištěno soukromí. Zdravotnický 

personál by, ale měl být stále v dosahu. Blízkými pacienta zmítá mnoho různých emocí, proto  

by měla být vyjádřena dostatečná podpora a dostatek kvalitních informací, které je vhodné 

opakovat.   

V praxi má první kontakt s rodinou nelékařský personál, který odvede rodinu do návštěvní 

místnosti, kde proběhne rozhovor s lékařem. Následně je rodina odvedena k lůžku nemocného. 

Což potvrzuje i výzkum Pšenicové11 (2015). Vhodnější pro praxi je, aby především první rozhovor 

s rodinou pacienta probíhal za přítomnosti lékaře, ale i nelékařského zdravotnického personálu. 

Rodiny pacientů se tak mohou seznámit s celým týmem, který se stará o jejich blízkého, dále se 

mohou obě dvě strany doplňovat v informacích podávaných rodině a především nelékařský 

zdravotnický personál ví, jaké informace rodina od lékaře dostala. Tak se můžeme vyhnout tomu, 

informace byly duplicitní nebo rozdílné informace, což může vést k nedůvěře ošetřujícího týmu. 

Takto úzká spolupráce však vyžaduje dobré komunikační schopnosti a souhru všech zdravotníků. 

2.5.5. Spolupráce s rodinou pacienta v průběhu hospitalizace 

Během dalších návštěv rodiny pacienta opadne prvotní stres z neznámého prostředí a dále lze 

rozvíjet informace podané při první návštěvě.  

Oblast komunikace 

V případě, že pacient má zajištěné dýchací cesty je vhodné rodině pacienta vysvětlit, důvod 

použití, popsat a ukázat funkci těchto pomůcek. Lze také vysvětlit, jaké komplikace mohou nastat. 

Dále by měli být ukázány pomůcky, díky kterým je možné s pacientem komunikovat např. 

abecední tabulka. Zpočátku můžou být příbuzní ostýchaví. Na zdravotnickém personálu je,  

aby pomohl prvotní komunikační bariéru odstranit, a dále rodinu motivoval. U každého pacienta  

i v případě, že nemá zajištěné dýchací cesty, je důležité rodině doporučit, aby mluvili jasně, 

stručně a srozumitelně a aby jejich slovní sdělení opakovali. Pacient pod vlivem léků nemusí vždy 

informace napoprvé pochopit (Tomová, 2016; Kapounová, 2007).  

 

 

                                                           
11

 PŠENICOVÁ, Radka. Rodinný příslušník pacienta v prostředí intenzivní péče. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Vedoucí práce Mgr. Milena Vaňková. 
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Prostředí intenzivní péče 

Během dalších návštěv můžeme rodinu postupně seznamovat s vybavením v okolí nemocného. 

Mělo by být vysvětleno využití jednotlivých přístrojů a důvody zvukových a světelných alarmů. 

Příbuzní by měli být poučeni o tom, čeho se mohou dotýkat a jak se okolo lůžka mohou 

pohybovat. Je vhodné popsat důvody a funkce invazivních vstupů. V případě, že je rodina 

přítomna během některých ošetřovatelských výkonů, např. odsávání z dýchacích cest, měl by být 

opět vysvětlen účel. 

Zapojení rodiny do péče 

Ošetřovatelská péče je v komplexním pohledu zaměřena nejen na pacienta, ale i na rodinu 

nemocného a jejich zapojení do péče. Rodina je nezbytnou součástí péče o nemocného,  

kdy je nápomocna personálu (pouze v rozsahu, který dokáže vykonat v naplnění základních potřeb 

pacienta) a zároveň je psychickou oporou nemocného. Na zdravotnickém personálu je, aby rodině 

nabídl a vysvětlili aktivní zapojení do péče o jejich blízké. V rámci některých ošetřovatelských 

činností může být rodina nápomocna například u hygieny, krmení a dopomoci při jídle, rehabilitaci 

i polohování. Aktivní zapojení rodiny do péče o nemocného zlepšuje nejen psychický stav 

pacienta, ale i samotných rodinných příslušníků. Základním předpokladem pro dobrou spolupráci 

s rodinou je poskytování srozumitelných informací, které usnadní vzájemnou komunikaci  

a interakci mezi zdravotnickým personálem a příbuznými (Tomová, 2016; Kapounová, 2007). 

V průzkumu Měchurové (2018) vyšlo, že 78 % respondentů požaduje informace o podílu na péči  

za důležité. Taktéž v závěrečné práci Rumíškové (2019) uvedlo 93% respondentů, že je pro  

ně důležité a velmi důležité pomoc s péčí o pacienta.  Současně většina (60 %) respondentů 

uvedla jako potřebu naplněnou.  

Nesmíme zapomínat i na to, že někteří rodinní příslušníci nevyžadují podílet se na péči o svého 

blízkého a zdravotnická personál by toto rozhodnutí měl respektovat.   

Péče o rodinu pacienta 

V neposlední řadě by nemělo být zapomínáno ani na samotné příbuzné a zdravotnický personál  

by měl být nápomocen s adaptací na vzniklou náročnou situaci. Spokojenost rodin, jejichž 

příbuzný je hospitalizovaný na JIP a ARO lze hodnotit pomocí dotazníku FS - ICU 24R12 (Family 

Satisfaction – Intensive care unit). Nejnovější verze toho dotazníku je z roku 2018 skládající  

se z 24 otázek. Dotazník může pomoc identifikovat rodiny s negativním vnímání poskytované 
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 Family Satisfaction with ICU [online]. [cit. 2019-05-16+. Dostupné z: https://fsicu.org/ 
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péče. Rodiny, které nejsou zcela spokojené s poskytovanou péči, jsou ve větší psychické 

nepohodě. Informace zjištěné z dotazníku mohou pomoci zvolit vhodnou intervenci ke zlepšení 

dané situace. Hodnocení spokojenosti pacientů je jedním z kritérií hodnocení poskytované péče. 

V případě, kdy je nemocný v kritickém stavu hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče,  

je spokojenost rodiny jediným měřítkem výkonnosti JIP. Dotazník FS – ICU 24R je přílohou č. 4 této 

práce. S využitím tohoto dotazníku jsem se bohužel v České republice nesetkala. Jednotky 

intenzivní péče a ARO si většinou vytváří vlastní dotazníky spokojenosti. V rámci celostátního 

šetření probíhá projekt měření bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů s názvem 

„Nejlepší nemocnice “. Cílem tohoto projektu je pravidelně sestavovat žebříček nemocnic ČR dle 

míry spokojenosti jejich klientů s kvalitou poskytovaných služeb v českých nemocnicích. 

Dalšími možnostmi jak pečovat o blízké je využití dotazníku CCFNI na zjištění potřeb rodinných 

příslušníků a v neposlední řadě by neměla být zapomenuta možnost rodině nabídnout pomoc 

psychologa, sociálního pracovníka nebo interventa.  

2.5.6. Komunikace s pozůstalými 

Pro zdravotníky je velmi složité komunikovat s pozůstalými. Vyvolává to v nich obavy, úzkost  

a pocit selhání. Zdravotník musí být psychickou oporou pozůstalým a zároveň musí splnit nutné 

formality jako je předání osobních věcí. Je nutné zvládnout všechny aspekty společenského 

chování, vyjádření soustrasti, podpory pozůstalých a zároveň formality. Reakce rodiny pacienta  

na sdělenou informaci můžou být různorodé. Jde-li o dítě, mladého člověka či nečekané tragické 

úmrtí, je reakce příbuzných intenzivní a podobá se vážné duševní krizi. Zdravotník by měl být  

na tyto situace připraven. Nemělo by při nedostatečné či nadměrné reakci docházet k výčitkám  

či nezdvořilému chování personálu.  

Venglářová (2006, s. 120-121) uvedla několik hlavních zásad jak jednat s pozůstalými. Je vhodné 

informovat včas rodinu a blízké pacienta o zhoršení stavu, aby se mohli připravit na odchod 

blízkého a případně se přijet rozloučit. Oznámení o úmrtí podává lékař telefonicky nebo písemně.  

Setkání s pozůstalými by mělo probíhat v klidné a nerušené místnosti. Při setkání s rodinou lékař 

informuje rodinu o probíhajících událostech, je vhodné, aby byl přítomen i nelékařský personál.  

Je vhodné, aby personál sděloval stejné informace (rozpory vedou k dojmu, že něco není 

v pořádku). Vyjadřování by mělo být jasné a věcné, aby nedošlo k nedorozumění. Měly by být 

zachovány společenské rituály a vyjádření upřímné soustrasti. Neměly by být uváděny detaily, 

které zbytečně dramatizují situaci, vše by mělo být směřováno ke klidnému odchodu nemocného. 

Zdravotnický personál by se neměl bránit otázkám, i když se opakuji (příbuzní jsou v těžkém 

psychickém rozpoložení, mnohdy si nepamatují na okolnosti při sdělení úmrtí).  Po zklidnění  
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by měli být příbuzní seznámeni s dalším postupem a měla by jim být nabídnuta pomoc  

při formalitách. Důležitá je nabídka k dalšímu setkání. V neposlední řadě je možné využít 

intervenční služby komunikaci s pozůstalými.  
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3. Metodologie 

3.1. Výzkumné cíle 

1. Zmapovat zkušenosti rodinných příslušníků pacienta s průběhem vzájemné komunikace  

a interakce se zdravotnickým personálem během hospitalizace pacienta na jednotce 

intenzivní péče.   

2. Zjistit jak hodnotí zdravotnický personál svůj přístup k rodinám pacienta hospitalizovaných 

na jednotce intenzivní péče.  

3. Zmapovat profesionální připravenost všeobecných sester a lékařů v oblastech komunikace 

s rodinou pacienta. 

4. Navrhnout na podkladě výzkumného šetření možná opatření ke zlepšení současného 

stavu. 

3.2. Metodika výzkumného šetření  

Pro výzkumné šetření byla zvolena forma kvantitativního výzkumu. Důvodem výběru 

kvantitativního výzkumu byl již předchozí kvalitativní výzkum Bláhové, který koresponduje  

s  výzkumným cílem č. 1. V jejím kvalitativním výzkumu byly provedeny rozhovory s rodinami 

pacientů. Pročtením rozboru těchto rozhovorů byly vybrány situace, s nimiž nebyli pacienti zcela 

spokojeni. Tyto situace byly rozděleny do následujících oblastí: obsah podaných informací, způsob 

komunikace, podpora rodiny a celková spokojenost. Následně bylo tedy možno zaměřit  

se na tyto oblasti výzkumnými otázkami za účelem tyto oblasti kvantifikovat. Jako nejvhodnější 

metoda pro shromáždění potřebných údajů k výzkumnému cíli č. 2 a č. 3 byla taktéž zvolena 

forma kvantitativního výzkumu. Ke sběru dat byly použity nestandardizované dotazníky vlastní 

konstrukce. Pro účely toho výzkumného šetření bylo zvažováno využití dotazníku FS - ICU 24R pro 

rodiny pacientů. Tento dotazník se však zaměřuje na více oblastí, které nekorespondují s cíli této 

diplomové práce. Dále pak není v současnosti k dispozici v českém jazyce a překlad do češtiny  

a následně jeho validizace je zdlouhavý proces. Z těchto důvodů nebyl dotazník FS - ICU 24R využit 

a byly vytvořeny dotazníky na základě cílů práce a výzkumných otázek ve dvou provedeních. 

 Dotazník č. 1 (viz. Příloha č. 1) byl určen rodinám pacientů skládající se z 18 otázek. Dotazník č. 2 

(viz. Příloha č. 2) byl určen zdravotnickému personálu skládající se z 11 otázek. Oba dotazníky 

obsahují otevřené a uzavřené otázky filtrační, identifikační a výzkumné. Všichni účastníci výzkumu 

byli v úvodu dotazníku seznámeni s účelem výzkumu, jeho dobrovolností a anonymitou.  

Po vytvoření dotazníku a schválením výzkumu vedením dané nemocnice proběhl pilotní 
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předvýzkum s cílem zjistit, zda jsou otázky srozumitelné. Toto předvýzkumné šetření zahrnovalo  

5 dotazníků od zdravotnického personálu a 3 dotazníky od rodin pacientů, které nebyly zahrnuty 

do výzkumu. Následně byl proveden rozhovor s jednotlivými sestrami a rodinami pacientů, které 

poukázali na nejasnosti ve formulacích dotazníkových otázek. Po minimálních úpravách, byly 

dotazníky rozdávány cíleným respondentům. Množství rozdávaných dotazníků na jednotlivá 

oddělení bylo voleno po domluvě s příslušnými staničními sestrami.  

3.3. Výzkumné otázky 

Pro výzkumný cíl č. 1 byly stanoveny otázky na podkladě rozhovorů z kvalitativního výzkumu 

Bláhové. 

 Je pro pacienta obsah informací podávaný zdravotnickým personálem dostatečný  

a srozumitelný? 

 Probíhá rozhovor s rodinou pacienta ve vhodném prostředí a za ochoty personálu? 

 Dostává se rodinám pacientů od zdravotnického personálu podpory? 

 Jaká je celková spokojenost rodin pacientů se vzájemnou spoluprací a interakcí  

se zdravotnickým personálem? 

Pro výzkumný cíl č. 2 a č. 3 byly stanoveny otázky, které odrážejí sebereflexi zdravotnického  

na oblasti, které byly vyhodnoceny z rozhovorů Bláhové. Dále pak byly zaměřeny na vzdělání 

zdravotnického personálu a na schopnost komunikace.  

 Jak hodnotí zdravotnický personál srozumitelnost a dostačnost obsahu podávaných 

informací? 

 Jak hodnotí zdravotnický personál ochotu podávat informace a prostředí ve kterém jsou 

informace rodině pacienta podávány? 

 Jak hodnotí zdravotnický personál svoji podporu rodiny pacienta? 

 Jakého vzdělání se dostalo zdravotnickému personálu v oblasti komunikace? 

 Jak hodnotí zdravotnický personál svoji schopnost komunikace? 

3.4. Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumný soubor tvořily dvě skupiny osob. První skupinu osob pro dotazník č. 1 tvořily rodiny 

pacientů, jejichž příbuzný byl hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče 3. stupně  

a anesteziologicko-resuscitačním oddělením déle jak 14 dnů, aby měly rodiny možnost se s danou 

situací vyrovnat a odpovědi byly objektivní. Druhá skupina osob pro dotazník č. 2 byl zdravotnický 
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personál a to všeobecné sestry a lékaři pracující na jednotce intenzivní péče 3. stupně  

a anesteziologicko-resuscitačním oddělením.   

3.5. Organizace výzkumu  

Výzkumné šetření probíhalo v období leden 2018 až listopad 2018 v akreditovaných zařízeních 

krajské a fakultní nemocnici na 3 oddělení JIP interního typu s celkem 38 lůžky, na 3 JIP 

chirurgického typu s celkem 34 lůžky a na 2 oddělení anesteziologicko-resuscitačním s celkem  

19 lůžky. Samotnému výzkumu předcházelo získání písemného souhlasu s provedením výzkumu  

od vedení dané nemocnice a od vedení jednotlivých klinik. Z důvodu zachování anonymity  

je povolení uloženo v mém archivu. Následně byly dotazníky v tištěné formě distribuovány  

na oddělení. Distribucí dotazníku mezi respondenty byly pověřeny staniční sestry jednotlivých 

oddělení. Vyplněné dotazníky respondenti vkládali do neoznačených obálek, zalepili a následně 

odevzdávali staniční sestře. Respondentům bylo umožněno si dotazník odnést domů a následně 

vyplněný donést zpět. Dotazníky jsem si od staničních sester osobně vyzvedla. Celkem bylo 

rozdáno 80 (100 %) dotazníků rodinám pacientů a 80 (100 %) dotazníků zdravotnickému 

personálu. Navráceno od rodin pacientů bylo 56 (70 %) dotazníků a od zdravotnického personálu 

bylo vráceno 58 (72 %)dotazníků. Vyřazeno bylo 6 (7 %) dotazníků pro rodiny pacientů a 2 (2 %) 

dotazníky pro zdravotnický personál z důvodu neúplného nebo nesprávného vyplnění. 

Vyhodnoceno bylo 50 (63 %) od rodin pacientů a 56 (70 %) dotazníků od zdravotnického 

personálu. 

 

Graf 1:Počet dotazníků pro rodiny pacientů 
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Graf 2: Počet dotazníků pro zdravotnický personál 

 

3.6. Limity výzkumu 

Jako Nevýhodnou vnímám metodu odevzdávání vyplněných dotazníků. Mnou navrhovaný způsob 

vložení dotazníku do obálky a následné vhození do uzavřeného, označeného sběrného boxu byly 

ve většině případů vedením kliniky zamítnuty. Hlavním důvodem byly nedostatečné prostory pro 

uložení boxu. Při sběru dat byla sice zajištěna anonymita, přesto se domnívám, že respondenti, 

především ze strany rodin pacientů, mohli mít dojem, že negativním hodnocením bude ovlivněna 

péče o jejich blízké. Dalším možným omezením výzkumu je nedostatek nelékařského 

zdravotnického personálu, což je aktuální téma českého zdravotnictví. Odpovědi ze stran rodin 

pacientů, ale i samotných zdravotníků může být současnou situací ovlivněn. Stav personálu  

na jednotlivých odděleních, které se zúčastnily šetření, nebyl zjišťován. Délka sběru dat byla taky 

limitem výzkumu. V období únor až březen 2018 byl ve většině zdravotnických zařízení nařízen 

zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie. Dále jsem oslovila 12 zdravotnických zařízení po celé 

české republice, zda by mi umožnili provedení výzkumu. Většinou byl výzkum zamítnut z velké 

dotazníkové zátěže jiných šetření nebo zatížení zdravotnického personálu. V některých 

zdravotnických zařízeních bylo dotazníkové šetření zpoplatněno. Některá zdravotnická zařízení na 

žádost o provedení průzkumného šetření nereagovala. Z celkového počtu 12 oslovených 

zdravotnických zařízení průzkumné šetření umožnily pouze dvě nemocnice, jedna krajská a jedna 

fakultní.  
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4. Výsledky výzkumu a jejich analýza 

Zpracování dat bylo provedeno v programu Microsoft Word pro psaný text a Microsoft Excel pro 

tvorbu tabulek a grafů. V první části jsou vyhodnoceny jednotlivé otázky dotazníků a v druhé části 

jsou vybrané otázky porovnány ve vztahu zdravotnický personál a rodiny pacientů. 

 Data získaná prostřednictví dotazníků jsou interpretována grafickou formou včetně popisů. Dále 

pak pomocí tabulek, kde je uvedena absolutní četnost (ni), relativní četnost (fi), jejíž hodnoty jsou 

uvedeny v procentech a celková četnost (N). U Každé otázky jsou uvedeny četnosti odpovědí 

krajské a fakultní nemocnice i četnost odpovědí z celkového počtu respondentů. Celkem byla 

vyhodnocena data z 50 dotazníků pro rodiny pacientů, z toho bylo 31 dotazníků z fakultní 

nemocnice a 19 z krajské nemocnice. Dále pak bylo vyhodnoceno 56 dotazníků pro zdravotnický 

personál, z toho 40 dotazníků z krajské nemocnice a 16 dotazníků z fakultní nemocnice.  

 

Graf 3: Celkový počet zpracovaných dotazníků  
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4.1. Dotazník č. 1 -  rodinný příslušníci 

Otázka č. 1 – Váš rok narození? 

Graf 4: Věk respondentů 

Věk respondentů Do 25 let 26 – 30 let 31 – 44 let 
Více než 45 

let 
Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 1 5% 4 21% 3 16% 11 58% 19 

Fakultní nemocnice 3 10% 1 3% 2 6% 25 81% 31 

Celkem ni / fi (%) 4 8% 5 10% 5 10% 36 72% 50 

Tabulka 3: Věk respondentů 

V první otázce respondenti uváděli svůj věk narození. Nejpočetnější skupina respondentů  

72 % (36 respondentů) uvedlo svůj věk 45 let a více. Ve fakultní nemocnici to bylo  

81 % (25 respondentů) a v krajské nemocnici 58 % (11 respondentů). V kategorii 31-44 let 

odpovědělo 10 % (5 respondentů). Ve fakultní nemocnici tuto kategorii zvolilo 6 % (2 respondenti) 

a v krajské nemocnici 16 % (3 respondenti). Další kategorii 26 – 30 let uvedlo  

10 % (5 respondentů). Ve fakultní nemocnici to byly 3 % (1 respondent) a v krajské nemocnici  

21 % (4 respondenti). Poslední kategorie do 25 let zvolilo 8 % (4 respondenti). Ve fakultní 

nemocnici do této kategorie spadá 10 % (3 respondenti) a v krajské nemocnici 5 % (1 respondent).  
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Otázka č. 2 - Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Graf 5: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Vzdělání Základní škola 
Odborné 
učiliště 

Střední škola Vysoká škola Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 0 0% 6 32% 8 42% 5 26% 19 

Fakultní 
nemocnice 

2 6% 9 29% 11 35% 9 29% 31 

Celkem ni / fi (%) 2 4% 15 30% 19 38% 14 28% 50 

Tabulka 4: Nejvyšší dosažené vzdělání 

V této otázce byla zjišťována úroveň vzdělání respondentů, kteří dotazník vyplnili, a účastnili  

se tak šetření. Nejvyšší skupinu tvořili respondenti se střední školou s maturitou celkem  

38 % (19 respondentů). Tato skupina činila v krajské nemocnici 42 % (8 respondentů) a ve fakultní 

nemocnici 35 % (11 respondentů). Druhou největší skupinu tvořili respondenti z odborného 

učiliště celkem 30 % (15 respondentů). V krajské nemocnici tato skupina tvořila  

32 % (6 respondentů) a ve fakultní nemocnici 29 % (9 respondentů). Třetí skupinu tvořili 

respondenti s vysokoškolským vzděláním celkem 28 % (14 respondentů) z toho v krajské 

nemocnici to bylo 26 % (5 respondentů) a ve fakultní nemocnici to bylo 29 % (9 respondentů). 

Poslední skupinu tvořili respondenti se základním vzděláním celkem 4 % (2 respondenti). V této 

skupině bylo fakultní nemocnici zastoupení 6 % (2 respondenti) a v krajské nemocnici to nebyl 

žádný respondent.  
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Otázka č. 3 - Měl/a jste někdy v minulosti zkušenost s hospitalizací Vás nebo Vašeho 

blízkého na jednotce intenzivní péče? 

Graf 6: Zkušenosti s hospitalizací 

Zkušenost s hospitalizací Ano Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 12 63% 7 37% 19 

Fakultní nemocnice 23 74% 8 26% 31 

Celkem ni / fi (%) 35 70% 15 30% 50 

Tabulka 5: Zkušenosti s hospitalizací 

Z celkového počtu 50 respondentů mělo předchozí zkušenosti s hospitalizací rodinného příslušníka 

70 % dotazovaných (35 respondentů). V krajské nemocnici to bylo 63 % (12 respondentů)  

a ve fakultní nemocnici 74 % (23 respondentů). Zbylých 30 % (15 respondentů) zkušenosti 

s hospitalizací rodinného příslušníka nemělo. Z toho v krajské nemocnici to bylo  

37 % (7 respondentů) a ve fakultní nemocnici 26 % (8 respondentů).  
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Otázka č. 4 - Byl/a jste při první návštěvě na jednotce intenzivní péče seznámen/a 

s režimem oddělení a zdravotnickým personálem? (návštěvní hodiny, hygienický režim, 

telefonní čísla) 

Graf 7: Seznámení s chodem oddělení 

Seznámení s chodem 
oddělení 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 12 63% 5 26% 1 5% 1 5% 19 

Fakultní nemocnice 21 68% 4 13% 5 16% 1 3% 31 

Celkem ni / fi (%) 33 66% 9 18% 6 12% 2 4% 50 

Tabulka 6: Seznámení s chodem oddělení 

V této otázce byli respondenti dotazováni, zdali při první návštěvě jednotky intenzivní péče, byli 

seznámeni s  ošetřujícím personálem, návštěvními hodinami, hygienickým režimem a dalšími 

informacemi týkající se chodu oddělení. Především na to zda znají kontaktní informace na JIP. 

Celkem 66 % (33 respondentů) bylo obeznámeno s informace o chodu oddělení. Z toho v krajské 

nemocnici to bylo 63 % (12 respondentů) a ve fakultní nemocnici to bylo 68 % (21 respondentů). 

Dalších 18 % (9 respondentů) odpovědělo na otázku spíše ano. V krajské nemocnici to bylo  

26 % (5 respondentů) a ve fakultní nemocnici to bylo 13 % (4 respondenti). Spíše ne odpovědělo 

z celkového počtu dotazovaných 12 % (6 respondentů) z toho v krajské nemocnici zvolili tuto 

odpověď 5 % (1 respondent) a ve fakultní nemocnici 16 % (5 respondentů). Zbylá  

4 % (2 respondenti) z celkového počtu dotazovaných odpovědělo ne. V krajské nemocnici  

a fakultní nemocnici to byl jeden respondent.  
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Otázka č. 5 - Jak hodnotíte srozumitelnost podávaných informací o zdravotním stavu 

Vašeho blízkého lékařem?    (1 = výborně, 5 = nedostatečně) 

Graf 8: Informace podávané lékařem 

Informace podávané 
lékařem 

Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 13 68% 5 26% 1 5% 0 0% 0 0% 19 

Fakultní nemocnice 18 58% 7 23% 5 16% 0 0% 1 3% 31 

Celkem ni / fi (%) 31 62% 12 24% 6 12% 0 0% 1 2% 50 

Tabulka 7: Informace podávané lékařem 

V této otázce respondenti hodnotili, dle číselné stupnice (1 = výborně, 5 = nedostatečně), 

srozumitelnost podávaných informací lékařem o zdravotním stavu rodinného příslušníka během 

jeho hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Celkem 62 % (31 respondentů) hodnotilo 

srozumitelnost podaných informací jako výborně. Ve fakultní nemocnici toto hodnocení udělilo  

58 % (18 respondentů) a v krajské nemocnici 68 % (13 respondentů). Chvalitebně hodnotilo 

z celkového počtu dotazovaných 24 % (12 respondentů). Ve fakultní nemocnici to bylo  

23 % (7 respondentů) a v krajské nemocnici 26 % (5 respondentů). Hodnocení dobře udělilo 

z celkového počtu dotazovaných 12 % (6 respondentů). Ve fakultní nemocnici to bylo u 16 %  

(5 respondentů) a v krajské nemocnici 5 % (1 respondent). Pouze 2 % (1 respondent) z celkového 

počtu dotazovaných udělil hodnocení nedostatečně a to ve fakultní nemocnici. Hodnocení 

dostatečně neudělil žádný respondent.  
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Otázka č. 6 - Jak hodnotíte srozumitelnost podávaných informací (v rámci 

ošetřovatelské péče a chodu oddělení) od zdravotní sestry? (1 = výborně,  

5 = nedostatečně) 

Graf 9: Informace podávané NLZP 

Informace podávané 
NLZP 

Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 11 58% 8 42% 0 0% 0 0% 0 0% 19 

Fakultní nemocnice 22 71% 3 10% 3 10% 2 6% 1 3% 31 

Celkem ni / fi (%) 33 66% 11 22% 3 6% 2 4% 1 2% 50 

Tabulka 8: Informace podávané NLZP 

V této otázce respondenti hodnotili, dle číselné stupnice (1 = výborně, 5 = nedostatečně), 

srozumitelnost podávaných informací od zdravotní sestry ohledně ošetřovatelské péče o pacienta. 

Hodnocení výborně dalo celkem 66 % (33 respondentů) z toho to bylo 71 % (22 respondentů)  

ve fakultní nemocnici a v krajské nemocnici 58 % (11 respondentů). Chvalitebně ohodnotilo 

celkem 22 % (11 respondentů). Ve fakultní nemocnici to bylo 10 % (3 respondenti) a v krajské 

nemocnici 42 % (8 respondentů). Další hodnocení dobře udělilo 6 % (3 respondenti) z celkového 

počtu a to pouze ve fakultní nemocnici. Dostatečně dali 4 % (2 respondenti) z celkového počtu  

a to také pouze ve fakultní nemocnici. Velmi špatné hodnocení – nedostatečně udělil pouze jeden 

respondent 2 % z celkového počtu a to ve fakultní nemocnici.  
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Otázka č. 7 - Byly podané informace pro Vás dostačující? 

Graf 10: Dostatečnost podaných informací 

Dostatečnost podaných 
informací 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 11 58% 8 42% 0 0% 0 0% 19 

Fakultní nemocnice 16 52% 12 39% 2 6% 1 3% 31 

Celkem ni / fi (%) 27 54% 20 40% 2 4% 1 2% 50 

Tabulka 9: Dostatečnost podaných informací 

Otázka č. 7 zjišťovala, zdali jsou informace podávané zdravotnickým personálem pro rodinu 

pacienta dostačující. Největší skupina 54 % (27 respondentů) zvolila odpověď „Ano“. Ve fakultní 

nemocnici tuto odpověď zvolilo 52 % (16 respondentů) a v krajské nemocnici  

58 % (11 respondentů). Další početná skupina 40 % (20 respondentů) zvolila odpověď „Spíše ano“.  

Ve fakultní nemocnici tuto odpověď zvolilo 39 % (12 respondentů) a v krajské nemocnici  

42 % (8 respondentů). Méně početná skupina 4 % (2 respondenti) zvolili odpověď „Spíše ne“. Tyto 

dva respondenti byli z fakultní nemocnice. V krajské nemocnici tuto odpověď nezvolil žádný 

respondent. Poslední možnou odpověď „Ne“ zvolilo 2 % (1 respondent) z fakultní nemocnice.  
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Otázka č. 8 - Musíte si o průběžné informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého žádat? 

Graf 11: Podávání informací bez žádosti rodiny 

Podávání informací bez 
žádosti rodiny 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 4 21% 4 21% 6 32% 5 26% 19 

Fakultní nemocnice 11 35% 10 32% 8 26% 2 6% 31 

Celkem ni / fi (%) 15 30% 14 28% 14 28% 7 14% 50 

Tabulka 10: Podávání informací bez žádosti rodiny 

V této otázce byli respondenti dotazováni, zda si o průběžné informace o zdravotním stavu 

blízkého musí žádat nebo zda jim je zdravotní personál podává bez vyzvání. Největší skupina 

respondentů 30 % (15 respondentů) si o průběžné informace musí žádat. Zastoupení ve fakultní 

nemocnici bylo 35 % (11 respondentů) a v krajské nemocnici 21 % (4 respondenti). Odpověď  

„Spíše ano“ zvolilo celkem 28 % (14 respondentů) ve fakultní nemocnici to bylo  

32 % (10 respondentů) a v krajské nemocnici 21 % (4 respondenti). Další možnou odpověď „Spíše 

ne“ zvolilo 28 % (14 respondentů) ve fakultní nemocnici to bylo 26 % (8 respondentů) a v krajské 

nemocnici 32 % (6 respondentů). O průběžné informace si nemusí žádat pouze  

14 % (7 respondentů). Zastoupení ve fakultní nemocnici je 6 % (2 respondenti) a v krajské 

nemocnici 26 % (5 respondentů).  
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Otázka č. 9 - Máte dostatek prostoru, ze strany zdravotnického personálu, pro Vaše 

dotazy? 

Graf 12: Dostatek prostoru pro dotazy 

Dostatek prostoru pro 
dotazy 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 13 68% 5 26% 1 5% 0 0% 19 

Fakultní nemocnice 23 74% 6 19% 1 3% 1 3% 31 

Celkem ni / fi (%) 36 72% 11 22% 2 4% 1 2% 50 

Tabulka 11: Dostatek prostoru pro dotazy 

Dostatek prostoru pro své dotazy má 72 % (36 respondentů). Ve fakultní nemocnici  

74 % (23 respondentů) a v krajské nemocnici 68 % (13 respondentů). Odpověď „Spíše ano“ zvolilo  

22 % (11 respondentů). Zastoupení ve fakultní nemocnici bylo 19 % (6 respondentů) a v krajské 

nemocnici 26 % (5 respondentů). Další odpověď „Spíše ne“ zvolili 4 % (2 respondenti). Zastoupení 

v krajské i fakultní nemocnici bylo vždy po jednom respondentovi. Poslední možnou odpověď 

„Ne“ zvolilo 2 % (1 respondent) a to ve fakultní nemocnici.  

  

0

5

10

15

20

25

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

23 

6 

1 1 

13 

5 

1 
0 

P
o

če
t 

re
sp

o
n

d
en

tů
 

Dostatek prostoru pro dotazy 

Fakultní nemocnice

Krajská nemocnice



52 

 

Otázka č. 10 - Bylo Vám zajištěno soukromí při sdělování zpráv o Vašem příbuzném? 

Graf 13: Soukromí při sdělování informací 

Soukromí při sdělování 
informací 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 16 84% 2 11% 1 5% 0 0% 19 

Fakultní nemocnice 26 84% 3 10% 1 3% 1 3% 31 

Celkem ni / fi (%) 42 84% 5 10% 2 4% 1 2% 50 

Tabulka 12: Soukromí při sdělování informací 

Soukromí při sdělování informací bylo zajištěno 84 % (42 respondentům). Ve fakultní nemocnici  

to bylo 84 % (26 respondentů) a v krajské nemocnici 84 % (16 respondentů). Odpověď „Spíše ano“ 

zvolilo 10 % (5 respondentů). Zastoupení ve fakultní nemocnici bylo 10 % (3 respondenti)  

a v krajské nemocnici 11 % (2 respondenti). Další odpověď „Spíše ne“ zvolili 4 % (2 respondenti).  

Ve fakultní i krajské nemocnici to bylo vždy po jednom respondentovi. Poslední možnou odpověď 

„Ne“ zvolil pouze jeden respondent a to ve fakultní nemocnici.  
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Otázka č. 11 - Jak jste spokojen/a s časem, který Vám zdravotnický personál věnuje?  

(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a) 

Graf 14:Čas věnovaný personálem rodině pacienta 

Čas věnovaný 
personálem rodině 

pacienta 
Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 12 63% 5 26% 1 5% 1 5% 0 0% 19 

Fakultní nemocnice 21 68% 7 23% 3 10% 0 0% 0 0% 31 

Celkem ni / fi (%) 33 66% 12 24% 4 8% 1 2% 0 0% 50 

Tabulka 13: Čas věnovaný personálem rodině pacienta 

V této otázce respondenti, dle číselné stupnice (1 = výborně, 5 = nedostatečně), hodnotili, jak jsou 

spokojeni s časem, který jim zdravotnický personál věnuje.  Největší skupina  

66 % (33 respondentů) dalo hodnocení „Výborně“.  Ve fakultní nemocnici toto hodnocení udělilo  

68 % (21 respondentů a v krajské nemocnici 63 % (12 respondentů). Hodnocení „Chvalitebně“ 

udělilo 24 % (12 respondentů). Zastoupení ve fakultní nemocnici bylo 23 % (7 respondentů)  

a v krajské nemocnici 26 % (5 respondentů). Hodnocení „Dobře“ dalo 8 % (4 respondenti).  

Ve fakultní nemocni toto hodnocení udělilo 10 % (3 respondenti) a v krajské nemocnici pouze  

5 % (1 respondent). Hodnocení „Dostatečně“ udělilo pouze 2 % (1 respondent) a to v krajské 

nemocnici. Poslední možné hodnocení „Nedostatečně“ neudělil žádný respondent.  
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Otázka č. 12 - Jak jste celkově spokojen/a s ochotou zdravotnického 

personálu komunikovat a podávat informace? (1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi 

nespokojen/a) 

 

Graf 15: Celková spokojenost 

Ochota personálu 
podávat informace 

Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 13 68% 5 26% 1 5% 0 0% 0 0% 19 

Fakultní nemocnice 19 61% 10 32% 2 6% 0 0% 0 0% 31 

Celkem ni / fi (%) 32 64% 15 30% 3 6% 0 0% 0 0% 50 

Tabulka 14: Celková spokojenost 

V této otázce respondenti hodnotili, jak jsou spokojeni, s ochotou personálu podávat informace. 

Nejpočetnější skupina respondentů 64 % (32 respondentů) udělilo hodnocení „Výborně“. 

Zastoupení v krajské nemocnici bylo 68 % (13 respondentů) a ve fakultní nemocnici  

61 % (19 respondentů). Hodnocení „Chvalitebně“ udělilo 30 % (15 respondentů). Ve fakultní 

nemocnici to bylo 32 % (10 respondentů) a v krajské nemocnici 26 % (5 respondentů). Nejmenší 

skupinu tvořili respondenti, kteří udělili hodnocení „Dobře“ a to v zastoupení 6 % (3 respondenti). 

Ve fakultní nemocnici toto hodnocení udělilo 6 % (2 respondenti) a v krajské nemocnici  

5 % (1 respondent). Další dvě možné odpovědi „Dostatečně“ a „Nedostatečně“ neudělil žádný 

respondent.   
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Otázka č. 13 - Máte k dispozici tištěné informace o chodu oddělení? 

Graf 16: Tištěné informace o chodu oddělení 

Tištěné informace o chodu 
oddělení 

Ano Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 4 21% 15 79% 19 

Fakultní nemocnice 9 29% 22 71% 31 

Celkem ni / fi (%) 13 26% 37 74% 50 

Tabulka 15: Tištěné informace o chodu oddělení 

Tištěné informace o chodu oddělení nemá k dispozici 74 % (37 respondentů). Ve fakultní 

nemocnici bylo zastoupení 71 % (22 respondentů) a v krajské nemocnici 79 % (15 respondentů). 

Žádné tištěné informace o chodu oddělení má k dispozici pouze 26 % (13 respondentů).  

Ve fakultní nemocnici to bylo 29 % (9 respondentů) a v krajské nemocnici to bylo  

21 % (4 respondenti).  
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Otázka č. 14 - Uvítali byste tištěné informace o chodu oddělení? 

Graf 17: Chtějí rodinní příslušníci tištěné informace? 

Chtějí rodinní příslušníci 
tištěné informace? 

Ano Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 1 6% 15 94% 16 

Fakultní nemocnice 9 41% 13 59% 22 

Celkem ni / fi (%) 10 26% 28 74% 38 

Tabulka 16: Chtějí rodinní příslušníci tištěné informace? 

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v předchozí otázce č. 15 zvolili odpověď „Ne“. 

V této otázce bylo zjišťováno, zdali by respondenti uvítali, tištěné informace o chodu oddělení. 

Většina respondentů 74 % (28 respondentů) nepotřebují tištěné informace. Ve fakultní nemocnici 

tuto odpověď zvolilo 59 % (13 respondentů) a v krajské nemocnici 94 % (15 respondentů). Menší 

skupina 26 % (10 respondentů) by tištěné informace uvítalo. Zastoupení v krajské nemocnici bylo 

6 % (1 respondent) a ve fakultní nemocnici 41 % (9 respondentů).   
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Otázka č. 15 - Byla Vám nabídnuta podpora odborné psychologické pomoci nebo 

sociálního pracovníka? 

Graf 18: Nabídka psychologické pomoci nebo sociálního pracovníka 

Nabídka psychologické 
pomoci nebo sociálního 

pracovníka 
Ano Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 4 21% 15 79% 19 

Fakultní nemocnice 2 6% 29 94% 31 

Celkem ni / fi (%) 6 12% 44 88% 50 

Tabulka 17: Nabídka psychologické pomoci nebo sociálního pracovníka 

V této otázce byli respondenti dotazováni, zda jim byla od zdravotnického personálu nabídnuta 

podpora odborné psychologické pomoci nebo sociální pracovníka. Většině respondentů  

88 % (44 respondentů) tato možnost nabídnuta nebyla. Ve fakultní nemocnici tuto možnost 

nedostalo 94 % (29 respondentů) a v krajské nemocnici 79 % (15 respondentů). Pouze  

12 % (6 respondentům) byla možnost psychologické pomoci nebo sociálního pracovníka 

nabídnuta. Ve fakultní nemocnici tuto možnost dostalo 6 % (2 respondenti) a v krajské nemocnici 

21 % (4 respondenti).  
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Otázka č. 16 - Uvítali byste podporu odborné psychologické pomoci nebo sociální 

pracovníka? 

 

Graf 19: Chtěli by rodinní příslušnici psychologickou podporu nebo sociálního pracovníka? 

Chtěli by rodinní příslušnici 
psychologickou podporu 

nebo sociálního pracovníka? 
Ano Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 6 40% 9 60% 15 

Fakultní nemocnice 15 52% 14 48% 29 

Celkem ni / fi (%) 21 48% 23 52% 44 

Tabulka 18: Chtěli by rodinní příslušnici psychologickou podporu nebo sociálního pracovníka? 

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v otázce č. 15 zvolilo odpověď „Ne“. V této 

otázce bylo zjišťováno, zdali by respondenti uvítali nabídku odborné psychologické pomoci nebo 

sociálního pracovníka.  Odpověď „Ano“ zvolilo 48 % (21 respondentů). Ve fakultní nemocnici tuto 

odpověď zvolilo 52 % (15 respondentů) a v krajské nemocnici 40 % (6 respondentů). Odpověď 

„Ne“ zvolilo 52 % (23 respondentů). Ve fakultní nemocnici tuto odpověď zvolilo  

48 % (14 respondentů) a v krajské nemocnici 60 % (9 respondentů).   
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Otázka č. 17 - Máte nějaké návrhy na zlepšení? 

V této otevřené otázce měli respondenti možnost podávat návrhy je zlepšení komunikace mezi 

rodinami pacientů a zdravotnickým personálem. Dva respondenti uvedli, že zlepšení situace  

by mohlo přinést více personálu. Jeden respondent uvedl, že vždy je co zlepšovat a následně 

uvedl: „Lepší finanční ohodnocení aby neopouštěli kvalifikovaní odborníci z finančních důvodů 

zdravotnictví. “ Jeden respondent z krajské nemocnice podal jako návrh na zlepšení  

aby si návštěvy na JIP nemuseli kupovat pláště před vstupem na JIP. Poslední připomínka jednoho 

respondenta se týkala věku zdravotnického personálu na JIP. Uvedl: „Sestry před důchodem na JIP 

Ne. “ 

Otázka č. 18- Chtěl/a byste ještě něco dodat k tomuto tématu, co je pro Vás důležité? 

V této otevřené otázce měli respondenti možnost vyjádřit názor k danému tématu. Odpovědi 

respondentů jsou především poděkování a pochvala všem zdravotníkům za jejich přístup a péči.  

„Setkal jsem se vždy s ochotou. “ 

„Nadstandartní přístup personálu. “ 

„Vážím si práce všech zdravotníků. Děkuji. “ 

„Personál je vynikající. “ 

„Velmi kladně hodnotím možnost návštěv na JIP a také přístup zdravotnického personálu  

jak k příbuzným tak i zejména k pacientům. “ 

„Jsem velice spokojena s celkovou péčí na oddělení. Děkuji. Mohla jsem kdykoliv přijít  

za tatínkem.“ 

„Všechen personál je velmi ochotný a starostlivý. Díky moc. “ 

„Oceňuji lidský přístup a přímočarost při sdělování veškerých informací. “ 

„Jsem s péčí na JIP ve všech směrech naprosto spokojen. Vážím si individuálního přístupu 

k pacientovi dle jeho zdravotního stavu. “ 

„Chtěla bych všem lékařům a personálu zdravotnickému poděkovat. Mám v sobě pokoru a respekt 

k zaměstnancům JIP. Chovají se profesionálně. Jsem přesvědčena, že v člověku povzbudí,  

jak uznání, tak lidský přístup. “ 
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4.2. Dotazník č. 2 -  zdravotnický personál 

Otázka č. 1 - Uveďte Vaši pracovní pozici 

Graf 20: Pracovní zařazení 

Pracovní zařazení Lékař Všeobecná sestra Celkem 

Četnost ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 12 30% 28 70% 40 

Fakultní nemocnice 4 25% 12 75% 16 

Celkem ni / fi (%) 16 29% 40 71% 56 

Tabulka 19: Pracovní zařazení 

Dotazník č. 2 pro zdravotnický personál vyplnilo z celkového počtu 29 % (16 respondentů) lékařů  

a 71 % všeobecných sester (40 respondentů). Ve fakultní nemocnici to bylo 25 % (4 respondenti) 

lékařů a 75 % (12 respondentů) všeobecných sester.  V krajské nemocnici bylo zastoupení lékařů 

30 % (12 respondentů) a 70 % (28 respondentů) všeobecných sester. 
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Otázka č. 2 - Získal/a jste vzdělání v komunikaci s rodinou pacienta? 

Graf 21: Vzdělání v oblasti komunikace 

Vzdělání v oblasti 
komunikace 

Ano Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 10 25% 30 75% 40 

Fakultní nemocnice 7 44% 9 56% 16 

Celkem ni / fi (%) 17 30% 39 70% 56 

Tabulka 20: Vzdělání v oblasti komunikace 

Vzdělání v oblasti komunikace s rodinou pacienta získalo 30 % (17 respondentů). Z toho v krajské 

nemocnici to bylo 25 % (10 respondentů) a ve fakultní nemocnici 44 % (7 respondentů). Žádného 

vzdělání v oblasti komunikace se nedostalo 70 % (39 respondentů).  V krajské nemocnici to bylo 

75 % (30 respondentů) a ve fakultní nemocnici 56 % (9 respondentů).  
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Otázka č. 3 - Při jaké příležitosti jste byl/a účastí vzdělávání v oblastech komunikace s 

rodinou pacienta? 

Graf 22: Druh vzdělání v oblasti komunikace 

Druh vzdělání v oblasti 
komunikace 

Kvalifikační 
vzdělání 

Seminář 
pořádaný 
klinikou 

Kurz Jiné Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10 

Fakultní nemocnice 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7 

Celkem ni / fi (%) 15 88% 1 6% 1 6% 0 0% 17 

Tabulka 21: Druh vzdělání v oblasti komunikace 

Na otázku č. 3: „Při jaké příležitosti se respondent účastnil vzdělávání v oblasti komunikace  

s rodinou pacienta “ odpovídali pouze respondenti, kteří v otázce č. 2 zvolili odpověď „Ano“. 

Odpověď kvalifikačního vzdělání zvolilo 88 % respondentů (15 respondentů). Ve fakultní 

nemocnici to bylo 71 % (5 respondentů) a v krajské nemocnici 100 % (10 respondentů). Další 

možnost „Seminář“ pořádaný klinikou “ zvolilo 6 % (1 respondent) a „Kurz“ taktéž  

6 % (1 respondent). Obě dvě možnosti zvolili respondenti ve fakultní nemocnici.  
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Otázka č. 4 - Jak hodnotíte svoji schopnost komunikovat s rodinou pacienta? 

(1 = výborně, 5 = nedostatečně) 

Graf 23: Hodnocení schopnosti komunikace 

Hodnocení 
schopnosti 

komunikace 
Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 5 13% 21 53% 11 28% 3 8% 0 0% 40 

Fakultní nemocnice 5 31% 8 50% 1 6% 2 13% 0 0% 16 

Celkem ni / fi (%) 10 18% 29 52% 12 21% 5 9% 0 0% 56 

Tabulka 22: Hodnocení schopnosti komunikace 

V této otázce respondenti hodnotili svoji schopnost komunikovat s rodinou pacienta. Hodnocení 

probíhalo dle číselné stupnice (1 = výborně, 5 = nedostatečně). Stupněm výborně se ohodnotilo 

18 % (10 respondentů). Ve fakultní nemocnici tuto odpověď zvolilo 31 % (5 respondentů)  

a v krajské nemocnici 13 % (5 respondentů). Další stupeň chvalitebně zvolilo  

52 % (29 respondentů), ve fakultní nemocnici 50 % (8 respondentů) a v krajské nemocnici  

53 % (21 respondentů). Hodnocení dobře dalo z celkového počtu 21 % (12 respondentů),  

ve fakultní nemocnici to bylo 6 % (1 respondent) a v krajské nemocnici 28% (11 respondentů). 

Předposlední stupeň dostatečně zvolilo v krajské nemocnici 8 % (3 respondenti) a ve fakultní 

nemocnici 13 % (2 respondenti), celkem tedy dostatečně udělilo 9 % (5 respondentů). Poslední 

stupeň nedostatečně neudělil žádný respondent.  
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Otázka č. 5 - Seznamujete rodinu pacienta při první návštěvě jednotky intenzivní péče 

s režimem oddělení? (návštěvní hodiny, hygienický režim, telefonní čísla)  

Graf 24: Seznámení s režimem oddělení 

Seznámení s režimem 
oddělení 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 19 48% 16 40% 3 8% 2 5% 40 

Fakultní nemocnice 8 50% 7 44% 1 6% 0 0% 16 

Celkem ni / fi (%) 27 48% 23 41% 4 7% 2 4% 56 

Tabulka 23: Seznámení s režimem oddělení 

V této otázce bylo zjišťováno, zdali zdravotnický personál informuje rodinu pacienta, ohledně 

režimu oddělení jako jsou návštěvní hodiny, telefonní čísla nebo hygienický režim.  

Rodinu pacienta s režimem oddělení seznamuje z celkového počtu dotázaných  

48% (27 respondentů), ve fakultní nemocnici 50 % (8 respondentů) a v krajské nemocnici  

48% (19 respondentů). Spíše ano odpovědělo celkem 41 % (23 respondentů), v krajské nemocnici 

to bylo 40% (16 respondentů) a ve fakultní nemocnici 44 % (7 respondentů). Spíše ne zvolilo 

celkem 7 % (4 respondenti), ve fakultní nemocnici zvolilo tuto odpověď 6 % (1 respondent)  

a v krajské nemocnici 8 % (3 respondenti). S režimem oddělení vůbec neseznamuje pouze  

5 % (2 respondenti) z krajské nemocnice. Ve fakultní nemocnici odpověď „Ne“ nezvolil nikdo.  
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Otázka č. 6 Domníváte se, že podáváte rodinám pacientům srozumitelné informace? 

(lékaři v rámci zdravotního stavu, všeobecné sestry v rámci ošetřovatelské péče)  

 
Graf 25: Sebehodnocení personálu na srozumitelnost podávaných informací 

Sebehodnocení personálu 
na srozumitelnost 

podávaných informací 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 24 60% 16 40% 0 0 0 0 40 

Fakultní nemocnice 11 69% 5 31% 0 0 0 0 16 

Celkem ni / fi (%) 35 63% 21 38% 0 0 0 0 56 

Tabulka 24: Sebehodnocení personálu na srozumitelnost podávaných informací 

V této otázce byla zjišťována sebereflexe zdravotnického personálu na srozumitelnost podávaných 

informací rodinám pacientů. Odpověď „Ano“ zvolilo celkem 63 % (35 respondentů), ve fakultní 

nemocnici to bylo 69 % (11 respondentů) a v krajské nemocnici 60 % (24 respondentů). Další 

odpověď „Spíše ano“ zvolilo z celkového počtu dotázaných 38 % (21 respondentů), v krajské 

nemocnici to bylo 40 % (16 respondentů) a ve fakultní 31 % (5 respondentů). Odpověď „Spíše ne“ 

 a „Ne“ nezvolil žádný respondent.  
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Otázka č. 7 - Podáváte informace rodině pacienta aktivně bez vyžádání? 

 

 
Graf 26: Podávání informací bez vyžádání 

Podávání informací bez 
vyžádání 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 10 25% 14 35% 14 35% 2 5% 40 

Fakultní nemocnice 5 31% 4 25% 4 25% 3 19% 16 

Celkem ni / fi (%) 15 27% 18 32% 18 32% 5 9% 56 

Tabulka 25: Podávání informací bez vyžádání 

Respondenti byli dotazováni, zda podávají informace rodině pacienta bez vyzvání. Odpověď „Ano“ 

zvolilo ve fakultní nemocnici 31 % (5 respondentů) a v krajské nemocnici 25 % (10 respondentů), 

z celkového počtu to bylo 27 % (15 respondentů).  Odpověď „Spíše ano“ a „Spíše ne“ zvolilo stejný 

počet respondentů. Z celkového počtu dotázaných vždy to bylo u obou odpovědí  

32 % (18 respondentů), ve fakultní nemocnici 25 % (4 respondenti) a v krajské nemocnici  

35 % (14 respondentů). Informace pouze na výzvu rodiny podává z celkového počtu dotázaných  

9 % (5 respondentů), ve fakultní nemocnici 19 % (3 respondenti) a v krajské nemocnici  

5 % (2 respondenti). 
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Otázka č. 8 - Zajišťujete rodině pacienta soukromí při sdělování zpráv?  

 

Graf 27: Soukromí při sdělování zpráv 

Soukromí při sdělování 
zpráv 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 24 60% 16 40% 0 0% 0 0% 40 

Fakultní nemocnice 14 88% 2 13% 0 0% 0 0% 16 

Celkem ni / fi (%) 38 68% 18 32% 0 0% 0 0% 56 

Tabulka 26: Soukromí při sdělování zpráv 

V této otázce bylo zjišťováno, zdali zdravotnický personál zajišťují soukromí, při sdělování zpráv 

rodině pacienta. Většina respondentů odpovědělo „Ano“. Z celkového počtu dotázaných to bylo 

68 % (38 respondentů), ve fakultní nemocnici 88 % (14 respondentů) a v krajské nemocnici  

60 % (24 respondentů. Odpověď „Spíše ano“ zvolilo celkem 32 % (18 respondentů), ve fakultní 

nemocnici 13 % (2 respondenti) a v krajské nemocnici 40 % (16 respondentů). Odpověď „Spíše ne“ 

a „Ne“ nezvolil žádný respondent.  
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Otázka č. 9 - Domníváte se, že věnujete rodině pacienta dostatek času?  

Graf 28: Dostatek času na komunikaci 

Dostatek času na 
komunikaci 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 10 25% 23 58% 7 18% 0 0% 40 

Fakultní nemocnice 7 44% 6 38% 3 19% 0 0% 16 

Celkem ni / fi (%) 17 30% 29 52% 10 18% 0 0% 56 

Tabulka 27: Dostatek času na komunikaci 

Dostatek času na komunikaci s rodinou pacienta má z celkového počtu dotázaných  

30 % (17 respondentů), ve fakultní nemocnici to je 44 % (7 respondentů) a v krajské nemocnici  

25 % (10 respondentů). Odpověď „Spíše ano“ zvolilo celkem 52 % (29 respondentů), ve fakultní 

nemocnici 38 % (6 respondentů) a v krajské nemocnici 58 % (23 respondentů). Další odpověď 

„Spíše ne“ zvolilo celkem 18 % (10 respondentů), ve fakultní nemocnici 19 % (3 respondenti)  

a v krajské nemocnici 18% (7 respondentů). Odpověď „Ne“ nezvolil žádný respondent.  
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Otázka č. 10 - Je na Vaší klinice možnost nabídnout rodině pacienta podporu 

psychologické pomoci nebo sociálního pracovníka? 

Graf 29: Možnost psychologa nebo sociálního pracovníka 

Možnost psychologa nebo 
sociálního pracovníka 

Ano Ne Nevím Celkem 

Četnost ni fi ni fi ni fi N 

Krajská nemocnice 24 60% 2 5% 14 35% 40 

Fakultní nemocnice 11 69% 2 13% 3 19% 16 

Celkem ni / fi (%) 35 63% 4 7% 17 30% 56 

Tabulka 28: Možnost psychologa nebo sociálního pracovníka 

V této otázce bylo zjišťováno, zda respondenti vědí, jestli mají možnost nabídnout rodině pomoc 

psychologa nebo sociálního pracovníka. 63 % (35 respondentů)z celkového počtu vědí o možnosti 

psychologické podpory případně sociálního pracovníka pro rodinu pacienta. Ve fakultní nemocnici 

o této možnosti vědělo 69 % (11 respondentů) a v krajské nemocnici 60 % (24 respondentů). 

Odpověď „Ne“ odpovědělo celkem 7 % (4 respondenti), ve fakultní nemocnici  

13 % (2 respondenti) a v krajské nemocnici 5 % (2 respondenti). O možnosti psychologické pomoci 

či sociálního pracovníka nevědělo celkem 30 % (17 respondentů), ve fakultní nemocnici to bylo  

19 % (3 respondenti) a v krajské nemocnici 35 % (14 respondentů).  
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Otázka č. 11 - Chtěl/a byste ještě něco dodat k tomuto tématu, co je pro Vás důležité? 

 

V této otázce měli respondenti možnost vyjádřit názor k danému tématu. Odpovědi respondentů 

lze rozdělit do tří oblastí. 

1. Vzdělání 

„Myslím si, že lékaři by potřebovali vzdělání v této oblasti. Nelíbí se mi komunikace lékařů 

s rodinami pacientů.“  

„Možnost využití telefonické komunikace při poskytování informací.“ 

„Dle mého názoru je nedostatečná informovanost rodiny ze strany některých lékařů.“ 

„Komunikace se zvětší části nelze naučit, člověk to musí mít v sobě.“ 

2. Nedostatek času 

„Na JIP většinou není velký prostor pro komunikaci s rodinou, pokud ale čas dovolí, lékaři 

velice dobře s rodinami komunikují, sestry se snaží vše přeložit do laické stránky.“  

 

„Režim JIP, ne vždy umožňuje časově věnovat se vždy rodině, tak jak by bylo potřeba.“ 

 

3. Jiné 

„Žádné informace netajit, včas informovat o nepříznivé prognóze.“ 

„Když rodina projeví zájem, je snadnější komunikace, zvyšuje se moje ochota detailněji 

vysvětlovat, zodpovídat otázky. “ 
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4.3. Porovnání odpovědí zdravotnického personálu rodinných 

příslušníků na vybrané otázky 

Porovnání č. 1 -  Podávání informací aktivně bez vyžádání 

V otázce č. 7 v dotazníku pro zdravotnický personál respondenti uváděli, zda podávají informace 

rodině pacienta bez vyžádání. V otázce č. 8 pro rodiny pacientů respondenti uváděli, zda  

si o průběžné informace musí žádat.  

  Zdravotnický personál Rodinný příslušník 

Četnost ni fi ni fi 

Ano 15 27% 15 30% 

Spíše ano 18 32% 14 28% 

Spíše ne 18 32% 14 28% 

Ne 5 9% 7 14% 

Celkem 56 100% 50 100% 

Tabulka 29: Porovnání č. 1 

Graf 30: Porovnání č. 1 

Při porovnání odpovědí od zdravotnického personálu a rodin pacientů je viditelné, že odpovědi 

respondentů nejsou zcela srovnatelné. Nejpočetnější skupina 30 % (15 respondentů) z řad rodin 

pacientů uvedlo, že si o průběžné informace musí žádat. Nejpočetnější skupina  

32 % (18 respondentů) z řad zdravotnického personálu uvedlo na otázku „Spíše ano“ a „Spíše ne“. 

Porovnání č. 2 – Seznámení s chodem oddělení 
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V otázce č. 5 v dotazníku pro zdravotnický personál respondenti uváděli, zda při první návštěvě JIP 

seznamovali rodiny pacientů s režimem oddělení. V otázce č. 4 pro rodiny pacientů respondenti 

uváděli, zda byli při první návštěvě seznámeni s režimem oddělení.  

Tabulka 30: Porovnání č. 2 

Graf 31: Porovnání č. 2 

Při srovnání výsledků je patrné, že většina respondentů ze strany rodiny pacienta byla seznámena 

s režimem JIP při první návštěvě a většina respondentů ze strany zdravotnického personálu 

seznamuje rodiny pacientů s režimem oddělení. Pouze malé procento respondentů zvolilo 

odpověď „Spíše ne“ a „Ne“. 
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Zdravotnický personál Rodinný příslušník 

Četnost ni fi ni fi 

Ano 27 48% 33 66% 

Spíše ano 23 41% 9 18% 

Spíše ne 4 7% 6 12% 

Ne 2 4% 2 4% 

Celkem 56 100% 50 100% 
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Porovnání č. 3 – Zajištění soukromí při sdělování informací  

V otázce č. 8 v dotazníku pro zdravotnický personál respondenti uváděli, zda zajištují rodině 

pacienta soukromí při sdělování zpráv. V otázce č. 10 pro rodiny pacientů respondenti uváděli, zda 

jim bylo zajištěno soukromí při sdělování informací.  

Tabulka 31: Porovnání č. 3 

Graf 32: Porovnání č. 3 

Při porovnání odpovědí je patrné, že většině 84 % (42 respondentů) ze strany rodin pacientů bylo 

zajištěno soukromí při sdělování informací. Stejně tak uvedla nejpočetnější skupina  

68 % (38 respondentů) ze stran zdravotnického personálu, že zajistila soukromí rodině pacienta  

při sdělování informací. Pouze malá část 2 % (1 respondent) ze strany rodiny pacienta uvedlo,  

že jim soukromí zajištěno nebylo.  
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Zdravotnický personál Rodinný příslušník 

Četnost ni fi ni fi 

Ano 38 68% 42 84% 

Spíše ano 18 32% 5 10% 

Spíše ne 0 0% 2 4% 

Ne 0 0% 1 2% 

Celkem 56 100% 50 100% 
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Porovnání č. 4 – Čas věnovaný rodině 

 V otázce č. 9 v dotazníku pro zdravotnický personál respondenti uváděli, zda se věnují rodině 

pacienta dostatek času. V otázce č. 11 pro rodiny pacientů respondenti hodnotili spokojenost 

s časem, který jim personál věnoval.  

Tabulka 32: Porovnání č. 4 

Graf 33: Porovnání č. 4 

Při porovnání odpovědí je patrné, že většina respondentů 66 % (33 respondentů) ze strany rodiny 

pacienta je spokojena s časem, který jim zdravotnický personál věnuje. Taktéž většina 

respondentů ze strany zdravotnického personálu uvedla odpovědi „Spíše ano“  

52 % (29 respondentů) a „Ano“ 30 % (17 respondentů) na otázku zda věnují rodině pacienta 

dostatek času.  

  

 
Rodinný příslušník  Zdravotnický personál 

Četnost ni fi Četnost ni fi 

Výborně 33 66% Ano 17 30% 

Chvalitebně 12 24% Spíše ano 29 52% 

Dobře 4 8% Spíše ne 10 18% 

Dostatečně 1 2% Ne 0 0% 

Nedostatečně 0 0% - - - 

Celkem 50 100% Celkem 56 100% 
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Porovnání č. 5 – Hodnocení komunikace s rodinou pacienta 

V otázce č. 4 v dotazníku pro zdravotnický personál respondenti hodnotili svoji schopnost 

komunikovat s rodinou pacienta. V otázce č. 12 pro rodiny pacientů respondenti hodnotili 

celkovou spokojenost s ochotou zdravotnického komunikovat a podávat informace.  

Tabulka 33: Porovnání č. 5 

Graf 34: Porovnání č. 5 

Při porovnání výsledků je patrné, že většina respondentů 64 % (32 respondentů) ze strany rodiny 

pacienta hodnotila celkovou spokojenost s  ochotou zdravotnického komunikovat a podávat 

informace výborně. Naopak zdravotnický personál se mírně podcenil a většina respondentů si dala 

hodnocení „Chvalitebně“. Pouze malé procento respondentů 9 % (5 respondentů) ze strany 

zdravotnického personálu si udělilo hodnocení „Dostatečně“. 
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Zdravotnický personál Rodinný příslušník 

Četnost ni fi ni fi 

Výborně 10 18% 32 64% 

Chvalitebně 29 52% 15 30% 

Dobře 12 21% 3 6% 

Dostatečně 5 9% 0 0% 

Nedostatečně 0 0% 0 0% 

Celkem 56 100% 50 100% 
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Porovnání č. 6 – Odborná psychologická podpora a sociální pracovník 

 V otázce č. 10 v dotazníku pro zdravotnický personál respondenti uváděli, zda je na jejich klinice 

možnost nabídnout rodině pacienta podporu psychologické pomoci nebo sociálního pracovníka. 

V otázce č. 15 pro rodiny pacientů respondenti uváděli, zda jim byla nabídnuta podpora odborné 

psychologické pomoci nebo sociálního pracovníka. 

Tabulka 34:Porovnání č. 6 

Graf 35: Porovnání č. 6 

Většina respondentů 88 % (44 respondentů) ze strany rodiny pacienta uvedlo, že jim byla 

nabídnuta podpora odborné psychologické pomoci nebo sociálního pracovníka. Přestože většina 

respondentů 63 % (35 respondentů) ze strany zdravotnického personálu uvedla, že je na jejich 

klinice možnost nabídnout rodině pacienta podporu psychologické pomoci nebo sociálního 

pracovníka, tak i velké množství 30 % (17 respondentů) uvedlo, že o této možnosti neví.  
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Rodinný příslušník  Zdravotnický personál 

Četnost ni fi Četnost ni fi 

Ano 44 88% Ano 35 63% 

Ne 6 12% Ne 4 7% 

- - - Nevím 17 30% 

Celkem 50 100% Celkem 56 100% 
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5. Diskuse 

Téma této diplomové práce je komunikace a vzájemná interakce zdravotnického personálu  

s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče. Je důležité se tomuto tématu věnovat,  

jelikož postavení rodinných příslušníků se ve vztahu k léčbě a ošetřovatelské péči v posledních 

letech výrazně změnilo. Přestává být využíván paternalistický postoj, kdy je rodina pouze 

nečinným přihlížejícím, ale se stává součástí péče o nemocného. Náhlá hospitalizace příbuzného  

v důsledku akutního nebo chronického onemocnění může vést, zejména v prvních dnech 

hospitalizace, ke vzniku stresu, deprese a úzkosti.  Zmírnit příznaky stresu, deprese a úzkosti může 

právě kvalitní komunikace ze strany zdravotnického personálu. 

Výzkumným cílem č. 1 bylo, zmapovat zkušenosti rodinných příslušníků pacienta s průběhem 

vzájemné komunikace a interakce se zdravotnickým personálem během hospitalizace pacienta  

na jednotce intenzivní péče. Pro tento výzkumný cíl byl vytvořen dotazník učený pouze rodinným 

příslušníkům (dotazník č. 1). Většina respondentů byla starší 45 let, vzdělání kromě základního 

bylo rovnoměrně zastoupeno a zkušenosti s hospitalizací blízkého na JIP a ARO mělo  

70 % respondentů. Otázky dotazníku byly zaměřeny na oblasti: způsob komunikace, obsah 

podaných informací, podpora rodiny a celková spokojenost. 

Způsob komunikace 

Čas, který zdravotnický personál věnuje rodině pacienta, hodnotili respondenti velmi dobře. 

Výsledky studie DEPRESS (2014) uvedly, že jediným souvisejícím faktorem spojeným s redukcí 

úzkosti byl delší kontakt mezi personálem a členy rodiny. Členové rodiny ve studii DEPRESS uvedli, 

že průměrně 10 min by bylo vhodným časem pro komunikaci s rodinnými příslušníky  

a personálem JIP. Výsledky závěrečné práce Veselské (2018) taktéž ukazují na vhodnou dobu 

komunikace s rodinou pacienta na 10-20 min. V této diplomové práci sice nebyla zjišťována délka 

kontaktu zdravotnického personálu s rodinou pacienta, přesto bylo 90 % respondentů spokojeno 

s časem, který jim personál věnuje, bez výrazných rozdílů mezi krajskou a fakultní nemocnicí. 

Zjištění soukromí při sdělování informací bylo poskytnuto 84 % respondentům. Zde bych chtěla 

uvést, že ve fakultní nemocnici byly na každé JIP a ARO, které se účastnili šetření, k dispozici 

návštěvní místnosti, které byly vybavena věšáky na odložení věcí, křesly a stolky. Rodiny 

v návštěvní místnosti mohly vyčkat příchodu personálu a následně zde, v klidném a nerušeném 

prostředí, probíhaly rozhovory se zdravotnickým personálem. Některé návštěvní místnosti 

obsahovaly tištěné informace. Tyto tištěné informace byly na každé JIP a ARO jiné a nebyly zcela 

kompletní, co se týká informací o chodu oddělení, kontaktech a seznámení s prostředím intenzivní 

péče. Na všech odděleních byly vyvěšeny tabule s fotkami a jmény personálu, aby rodiny měly 
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informace, kdo se o jejich blízké stará. Návštěvní místnost je branou na JIP a ARO,  

je to prostor, který má rodinám ukázat, že jsou vítáni. V návštěvní místnosti se dostávají rodiny 

velké množství informací, proto by prostory měly působit klidným dojmem a měly by obsahovat 

tištěné informace, které rodinám pomůžou v orientaci v prostředí intenzivní péče. V krajské 

nemocnici bohužel většina JIP a ARO neměla k dispozici návštěvní místnost, přesto ale bylo 

rodinám ve většině případů zajištěno soukromí při sdělování zpráv. Zajímavým zjištěním  

ve výsledcích této diplomové práce bylo, že respondenti z krajské nemocnice neměli k dispozici 

návštěvní místnosti, přesto lépe hodnotili srozumitelnost podaných informací od lékařů (95 %)  

a všeobecných sester (100%) oproti fakultní nemocnici, kde respondenti uvedli srozumitelnost 

podaných informací od 81 % lékařů a 81 % od všeobecných sester. Informace o návštěvních 

místnostech byly získávány od zdravotnického personálu během distribuce dotazníků. 

O průběžné Informace o zdravotním stavu blízkého si musí žádat 58 % respondentů bez výrazných 

rozdílů mezi krajskou a fakultní nemocnicí. Domnívám se, že zdravotnický personál při každém 

setkání s rodinou pacienta by se měl dotázat, zda si nějaké informace přejí. Někteří rodinní 

příslušníci se mohou obávat toho, že bude zdravotnický personál neochotný nebo, že je dotazy 

zdržován. Obsahem toho šetření, ale nebylo zjišťováno, zda je respondentům nepříjemné  

si o informace říkat, což může být podnětem pro další výzkum.  Přesto jakmile informace byly 

rodině pacienta podány, tak dostatek prostoru pro dotazy mělo 72 % respondentů.  

Obsah podaných informací 

Srozumitelnost podaných informací respondenti hodnotili pomocí číselné stupnice (1=výborně,  

5= nedostatečně), kde lékaři od 86 % respondentů dostali hodnocení „výborně“ a „chvalitebně“. 

Nelékařský zdravotnický personál dostal od 88 % respondentů také hodnocení „výborně“  

a „chvalitebně“. Srozumitelnost podaných informací je pro rodinu pacienta na JIP důležitá,  

což potvrzuje závěrečná práce Rumíškové (2019), která se zaměřila na potřeby pacientů a jejich 

naplnění na JIP. Respondenti (100 %) v práci Rumíškové uvedli, že je pro ně důležité a velmi 

důležité dostat srozumitelná vysvětlení. Naplnění této potřeby, ale udala jen polovina 

respondentů. Faktorů, které mohly ovlivnit srozumitelnost podaných informací, je více. Jedním 

z faktorů je, že většina respondentů již měla zkušenosti s prostředím intenzivní péče. Podávané 

informace mohli vnímat daleko lépe, prostředí JIP nebylo tolik neznámé a s některými odbornými 

výrazy se již mohli setkat. Nesmíme však zapomínat na to, že i když prostředí intenzivní péče není 

pro většinu respondentů neznámé, tak strach o blízkého stále může ovlivnit pochopení podaných 

informací. Další oblasti, které mohou ovlivnit srozumitelnost podaných informací, je zajištění 

soukromí při sdělování informací, čas věnovaný zdravotnickým personálem rodině a možnost 

doplňujících otázek. Výsledky předložené diplomové práce ukazují, že tyto oblasti respondenti 
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hodnotili velmi dobře. Ve výsledcích závěrečné práce Měchurové (2018), respondenti uvedli 

srozumitelnost podaných informací u 74 % lékařů a 79 % nelékařského personálu, tedy výsledky 

jsou srovnatelné s výsledky předložené diplomové práce. Stejně jako v této diplomové práci,  

tak i Měchurová uvádí, že 85 % respondentů bylo zajištěno soukromí při sdělování zpráv,  

75 % respondentů byl věnován dostatek času a 98 % respondentů mělo možnost doplňujících 

otázek. V závěrečné práci Měchurové (2018), není však uvedeno, zda respondenti měli k dispozici 

tištěné informace a zda probíhá školení personálu v dané oblasti. 

Dostatečnost podaných informací uvedlo 98% respondentů. Nebyl významný rozdíl mezi krajskou 

a fakultní nemocnicí. Ve výsledcích Rumíškové (2019) bylo 93% respondentů spokojených a velmi 

spokojených s podanými informacemi. Výsledky Rumíškové jsou srovnatelné s výsledky této 

práce. Tuto oblast může ovlivnit čas, který zdravotnický personál rodině věnuje a dostatek 

prostoru pro dotazy, což jak bylo uvedeno výše v diskuzi, respondenti hodnotili velmi dobře.  

Seznámeno s režimem oddělení bylo 84 % respondentů. V této otázce se zvýšilo procento 

respondentů, kteří o těchto věcech informováni nebyli, což nám dává prostor ke zlepšení.  

Podpora rodiny 

Zdravotnický personál může rodině pacienta pomoc v jejich nelehké životní situaci pomocí 

intervencí, jako jsou využití tištěných informací a využití služeb psychologa, sociálního pracovníka 

nebo interventa. Zda rodina má k dispozici tyto služby nebo by o tyto služby jevila zájem, byli 

respondenti dotazováni v otázkách č. 13 – 16 dotazníku č. 1. 

Tištěné informace nemělo k dispozici 74 % respondentů bez rozdílu krajské nebo fakultní 

nemocnice. Scheunemann13 (2011) ve své randomizované studii uvádí, že využití tištěných 

informací může zlepšit komunikaci mezi zdravotnickým personálem a rodinou pacienta. Azoulay 

(2002) ve výsledcích své studie prokázal, že využití tištěných informací zlepšuje srozumitelnost.  

Na základě těchto studií byla zařazena otázka na využití tištěných informací do dotazníku. 

Na otázku, zda by respondenti tištěné informace uvítali, 74 % respondentů zvolilo odpověď „Ne“. 

Možným důvodem negativní odpovědi je, že si respondenti hledají velké množství informací  

na internetu. Otázkou však zůstává, zda rodiny vědí jaké informace hledat a zdali hledají na přímo 

na stránkách nemocnice nebo na jiných neověřených webových stránkách, kde nemusí být 

informace zcela pravdivé.  Obě dvě nemocnice, které byly součástí šetření, nemají na svých 

                                                           
13 SCHEUNEMANN, Leslie P., Michelle MCDEVITT, Shannon S. CARSON a Laura C. HANSON. Randomized, Controlled 

Trials of Interventions to Improve Communication in Intensive Care. Chest [online]. 2011, 139(3), 543-554 [cit. 2019-03-

04]. DOI: 10.1378/chest.10-0595. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0012369211601219 
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internetových stránkách uvedené informace pro rodinné příslušníky v prostředí intenzivní péče. 

Přesto, ale mohou na stránkách nemocnice najít užitečné informace týkající se kontaktů a jmen 

vedoucích pracovníků. Chybí však stručné informace o prostředí intenzivní péče a případně 

návštěvních hodinách, hygienickém režimu a jiné. V otázce využití informačních letáků by bylo 

potřeba další výzkumné šetření pro zjištění, zda pomohl rodinám pacientů v českém prostředí 

intenzivní péče k lepší orientaci na JIP, porozumění a k lepší adaptaci na novou situaci.   

Pomoc psychologa nebo sociálního pracovníka může zmírnit stres, úzkost a deprese rodinných 

příslušníků. Na otázku, zda byla rodině pacienta nabídnuta pomoc sociálního pracovníka nebo 

psychologa, 88 % respondentů zvolila odpověď „Ne“, bez výrazných rozdílů mezi krajskou  

a fakultní nemocnicí. Na následující otázku, zda by respondenti uvítali pomoc psychologa  

nebo sociálního pracovníka byly odpovědi poměrně vyrovnané. Ve výsledcích studie DEPRESS bylo 

pouze 28 % respondentů, kteří by uvítali psychologickou pomoc, což je méně než v šetření této 

diplomové práce. Dále v závěrečné práci Měchurové (2018) 66 % respondentů zvolilo odpověď 

„Spíše ne“ na otázku, zda by uvítali pomoc psychologa, což je větší počet respondentů než v této 

diplomové práci. Otázce toho, jak moc je zdravotnický personál informován o možnosti tuto 

službu blízkým nabídnout, se budu věnovat dále v diskuzi. U respondentů, kteří zvolili, že pomoc 

psychologa ani sociálního pracovníka nevyžadují, stojí za zvážení to, jaké představy o této službě 

mají. Zdravotnický personál by měl řádně vysvětlit principy a dopad pomoci psychologa nebo 

interventa na zvládnutí stresové situace. V případě, že zdravotnický personál očekává náročný 

rozhovor s rodinou pacienta např. při sdělování nepříznivých zpráv, tak by přítomnost interventa 

nebo psychologa během rozhovoru měla být běžnou praxí. Služby interventů jsou velmi cenné. 

Interventi usnadňují práci zdravotnickému personálu a zároveň provází zasažené v jejich 

nejtěžších chvílích. Možnou bariérou využívání těchto služeb je nedostatečný počet pracovníků.  

O stavu psychologů, interventů a sociálních pracovníků v nemocničních zařízeních nemám 

informace.  

Celková spokojenost 

Respondenti hodnotili celkovou spojenost s ochotou zdravotnického personálu komunikovat  

a podávat informace, jako „výborně“ (64 %) a „chvalitebně“ (30 %).  Toto souhrnné hodnocení  

je i výsledkem toho, že respondenti byli spokojeni v předchozích oblastech komunikace  

se zdravotnickým personálem. Chtěla bych upozornit na to, že v každé oblasti se vyskytlo 

negativní hodnocení, což nám dává stále prostor pro zlepšování, přesto tu však bylo malé 

procento respondentů z fakultní nemocnice, kteří nebyli zcela spokojeni celkově ve většině 

dotazovaných oblastí, ačkoliv v celkové spokojenosti neuvedli špatné hodnocení. Zde by mohlo 

situaci zlepšit využití dotazníků FIN pro hodnocení potřeb rodinných příslušníků, zjišťování 
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spokojenosti rodin, jejichž příbuzný je hospitalizovaný na JIP a ARO pomocí dotazníku FS - ICU 24R 

i využití informačních letáků. Jako možnou komplikaci ve využití dotazníku FS - ICU 24R vidím 

v náročnosti překladu do českého jazyka a jeho následnou validizaci. Otázkou však zůstává,  

zda tyto dotazníky využívat u všech rodinných příslušníků a v jakém časovém intervalu  

od hospitalizace blízkého materiály vyplňovat.  

Názory a návrhy na zlepšení měli respondenti možnost vyjádřit ve dvou otevřených otázkách 

dotazníku. Odpovědi respondentů byly převážně pochvalou zdravotnického personálu  

a poděkováním za péči o jejich blízké. Doporučení pro zlepšení se týkalo lepšího finančního 

ohodnocení zdravotnického personálu a navýšení zdravotnického personálu, což je aktuálním 

tématem českého zdravotnictví. Za velmi cenný názor v této otázce považuji odpověď 

respondenta z krajské nemocnice, který byl nespokojen s nákupem ochranných pomůcek (plášť, 

čepice, návleky) před vstupem na JIP. Zde zůstává prostor pro diskuzi, zda skutečnost, že si rodina 

pacienta je nucena kupovat před návštěvou blízkého pláště a pomůcky k dodržení hygienického 

režimu, je neodradí od dalších návštěv blízkého, což samo osobě může po psychické stránce 

poškodit pacienta. Finanční náklady spojené s každodenní návštěvou několika členů rodiny 

v některých nemocnicích mohou být pro rodinu finančně náročné, v některých případech, 

konkrétně ve fakultní nemocnici tyto náklady nese sama nemocnice. Otázkou zůstává, jakou 

měrou jsou tato úsporná opatření nemocnic opravdu úsporná, pokud by vedla ke snížení návštěv 

u pacienta. Jak jsem se uvedla v teoretické části, tak význam rodiny stoupá v době hospitalizace 

člena rodiny a může přispívat k psychické podpoře nemocného, což do jisté míry zlepšuje nebo 

kladně ovlivňuje trvání, nákladnost a úspěšnost léčby.  

První výzkumný cíl, zmapovat zkušenosti rodinných příslušníků pacienta s průběhem vzájemné 

komunikace a interakce se zdravotnickým personálem během hospitalizace pacienta na jednotce 

intenzivní péče, považuji za splněný. Většina respondentů je spokojena s průběhem vzájemné 

komunikace a interakce se zdravotnickým personálem během hospitalizace pacienta  

na jednotce intenzivní péče. Existuje mnoho faktorů ovlivňujících spokojenost či nespokojenost 

rodinných příslušníků s péčí o jejich blízké. Byly uvedeny v diskusi, přesto stojí  

za zmínku i současná situace v českém zdravotnictví. Velký nedostatek a přetížení zdravotnického 

personálu, na již tak náročných pracovištích, může způsobit nedostatek času a ochotu 

komunikovat s rodinou pacienta. V tomto šetření se ale tato skutečnost neprojevila, rodiny 

pacientů byly spokojené.  
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Dalším výzkumnými cíli č. 2 a 3 bylo zjistit, jak hodnotí zdravotnický personál svůj přístup 

k rodinám pacienta hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče a zmapovat profesionální 

připravenost lékařů a všeobecných sester v oblastech komunikace s rodinou pacienta. Pro tento 

výzkumný cíl byl vytvořen dotazník určený pouze všeobecným sestrám a lékařům pracujícím na JIP 

a ARO (dotazník č. 2). Všeobecné sestry tvořily nejpočetnější skupinu (71 %) a méně početnou 

skupinou (29 %) byli lékaři. Toto zastoupení respondentů bylo očekávané, jelikož všeobecné sestry 

jsou vždy na JIP a ARO ve větším zastoupení. 

Profesionální připravenost lékařů a všeobecných sester v oblastech komunikace s rodinou 

pacienta 

Na tuto oblast byly zaměřeny otázky č. 2 a 3. v dotazníku č. 2. Ve fakultní a krajské nemocnici 

respondenti odpovídali rozdílně.  V krajské nemocnici zdravotnický personál zvolil  

v 75 % případech možnost, že se jim vzdělání v oblasti komunikace s rodinou nedostalo.  

Ve fakultní nemocnici se vzdělání v oblasti komunikace dostalo 44 % respondentů. Dále bylo 

zjišťováno, kde se respondentům dostalo vzdělání. Kvalifikační vzdělání uvedlo 88 % respondentů 

z krajské i fakultní nemocnice.  Pouze 28 % respondentů ve fakultní nemocnici uvedlo, že mělo na 

toto téma seminář nebo kurz. Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, pro nelékařský 

zdravotnický personál je vzdělání v komunikaci s pacienty a jejich blízkými ukotveno ve vyhlášce  

č. 39/2005 Sb., která stanovuje minimální požadavky na programy k získání odborné způsobilosti  

k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Lékaři mají ve vyhlášce č. 187/2009 Sb., která 

stanovuje minimální požadavky na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, 

farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství ukotveny pouze praktické 

dovednosti v komunikaci s pacientem. Komunikace s rodinou pacienta je velmi specifická  

a náročná oblast, proto by této dovednosti měla být věnována pozornost nejen v rámci 

kvalifikačního vzdělání, ale i během celoživotního vzdělávání. Při distribuci dotazníků jsem se ptala 

vedoucích pracovníků jednotlivých JIP a ARO, zda probíhají nebo probíhaly v rámci kliniky 

semináře věnované komunikaci s rodinami pacientů. Pouze na dvou klinikách fakultní nemocnice 

v minulosti seminář na toto téma proběhl, ale plánované semináře na toto téma nejsou  

na žádném oddělení fakultní ani krajské nemocnice. Otázkou zůstává, zda mají zdravotníci zájem 

se v této oblasti vzdělávat.  

Hodnocení přístupu zdravotnického personálu k rodinám pacienta hospitalizovaných  

na jednotce intenzivní péče 

Svoji schopnost komunikace hodnotí 52 % respondentů jako „chvalitebně“ druhá skupina 21 %  

si udělila hodnocení „dobře“. Rozdíly mezi fakultní a krajskou nemocnicí byly minimální. 
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V odpovědích je vidět, že si sami respondenti jsou vědomi vlastních rezerv, které mají 

v komunikaci s rodinou pacienta. Porovnáním odpovědí rodinných příslušníků jak jsou celkově 

spokojeni s komunikací a jak zdravotnický personál hodnotí svoji schopnost komunikovat  

je zřejmé, že se zdravotničtí pracovníci spíše podcenili. Je možné, že pro některé zdravotnické 

pracovníky může být komunikace s rodinou stresující o to víc, když nemají dostatečnou praxi  

a vzdělání v této oblasti.  

Další oblastí, na kterou byli zdravotničtí pracovníci dotazováni, bylo sebehodnocení 

srozumitelnosti podávaných informací. Srozumitelné informace podává 63 % respondentů bez 

rozdílu krajské nebo fakultní nemocnice. Zdravotnický personál, si je vědom toho, že se musí 

vyvarovat odborným výrazům, podávané informace přizpůsobit situaci a osobnostním rysům 

jedince. Tyto výsledky mohou potvrdit i odpovědi ze strany rodiny pacienta, kteří hodnotili 

srozumitelnost podaných informací velmi dobře. 

Soukromí během rozhovoru s rodinou zajišťuje 100 % zdravotnických respondentů. V porovnání 

s odpověďmi respondentů ze strany rodiny pacienta, lze tuto skutečnost potvrdit. 

Čas věnovaný rodině pacienta uvedlo 82 % respondentů jako dostatečný. V porovnání 

s odpověďmi respondentů ze strany rodiny pacienta, lze opět tuto skutečnost potvrdit. Vliv na čas, 

který může personál rodině pacienta věnovat, je nejen celkový stav nemocného, ale i skutečnost, 

že jedna všeobecná sestra může mít v péči více pacientů. Dále pak, nedostatek a přetížení 

zdravotnického personálu na náročných pracovištích, může způsobit nedostatek času a ochotu 

komunikovat s rodinou pacienta.  

Informace bez požádání podává 59 % respondentů. Odpovědi ze strany rodin pacientů, ale zcela 

nekorespondují s odpověďmi zdravotnického personálu. Rodiny pacientů ve většině případů 

uváděli, že si o průběžné informace musí žádat.  Nezjistila jsem příčinu rozdílnosti odpovědí  

na tuto otázku. Nicméně v případě, i když si o informace musela rodina pacienta zažádat, vždy jim 

personál věnoval dostatek času a zajistil soukromí.  

Informace o chodu oddělení podává rodině pacienta 89 %, což potvrzují odpovědí respondentů 

z řad rodinných příslušníků. Rozdíly mezi fakultní a krajskou nemocnicí jsou nevýrazné.  

Možnost využití služeb psychologa nebo sociálního pracovníka na svém pracovišti má  

63 % respondentů. Během počátečního období přijetí pacienta na JIP trpí rodiny pacientů těžkým 

stresem, který může být jedním z nejvíce ovlivňujících prediktivních faktorů pro rozvoj 

posttraumatické stresové poruchy. Není však v silách zdravotnického personálu v tomto směru 

plně rodině pomoci, proto by jim měla být nabídnuta pomoc specializovaných pracovníků. Přesto 

však 30 % respondentů o této možnosti nevěděla. Větší počet respondentů, kteří o této možnosti 
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nevěděli, bylo v krajské nemocnici. Specializovaná pomoc psychologa nebo sociálního pracovníka 

nebyla nabídnuta 88 % rodinám pacienta, přestože 63 % ze strany zdravotnického personálu 

uvedlo, že tyto služby jsou k dispozici. Proč zdravotnický personál rodinu neinformuje  

o možnostech psychologa, nebo sociálního pracovníka, se můžeme jenom domnívat. Možným 

předpokladem je, že personál si není jistý, kdy a komu je vhodné tuto službu nabídnout, nebo  

o možných službách neví.  

Názor na dané téma měli respondenti možnost vyjádřit v otevřené otázce dotazníku. Některé 

názory se týkaly lékařů, kde bylo zmíněno nedostatečné vzdělání v oblasti komunikace  

a nedostatečné informovanosti rodin. Další názor respondenta uvádí kvalitní komunikaci lékařů 

s rodinami pacientů, i když nelékařský zdravotnický personál někdy musí překládat informace  

do laické řeči.  Názory těchto respondentů ukazují, že je důležitá spolupráce lékařů a nelékařského 

zdravotnického personálu během rozhovoru s rodinou pacienta. Používání odborné terminologie 

si nemusí každý zdravotnický pracovník uvědomit. Občas se tak může stát, že nelékařský personál 

musí opětovně rodině vysvětlit části rozhovoru. To může u některých zdravotnických pracovníků 

vést k domnění, že lékař podává nedostatečné informace.  Domnívám se, že by bylo vhodné,  

aby rozhovory s rodinou pacienta probíhaly za společné účasti nelékařského zdravotnického 

personálu a lékařů. Nelékařský zdravotnický personál tak bude vědět, jaké informace lékař rodině 

předal a bude moci snadněji vysvětlit odborné výrazy. Rodina získá kompletní informace o svém 

blízkém ze strany terapeutické ale i ošetřovatelské, nedojde k duplicitním nebo rozdílným 

informacím. Rodina se navíc seznámí s celým týmem, který se o jejich blízkého stará, uvidí 

vzájemnou spolupráci a bude odcházet s pocitem, že je o jejich blízkého dobře postaráno. Další 

názory respondentů poukazovaly na čas, který rodině věnují. Jak bylo uvedeno výše, většina 

zdravotnického personálu se domnívá, že rodině pacienta věnuje dostatek času a jak dodává 

v otevřené otázce, snaží se prostor pro komunikaci vytvořit, i když režim JIP tomu vždy nedovolí, 

jak by bylo potřeba. Celková péče o kriticky nemocné a především prostředí JIP a ARO vždy 

nevytváří vhodné prostředí pro komunikaci s rodinou pacienta. I když pro personál JIP a ARO není 

vždy jednoduché zajistit dostatek času pro komunikaci, tak výsledky této diplomové práce ukazují, 

že v této oblasti jsou zdravotničtí pracovníci úspěšní. V otevřené otázce některé odpovědi 

respondentů ukázali nedostatečnou informovanost v komunikaci s rodinou pacienta. Jeden 

respondent uvedl, že by chtěl mít možnost využití telefonické komunikace při poskytování 

informací. Tato možnost je, pokud je dodržována lege artis. Další respondent uvedl, že komunikaci 

se nelze naučit. S tímto názorem si dovolím nesouhlasit. Komunikace není osobnostní 

charakteristikou jedince, komunikaci se musíme naučit. Zdokonalování komunikačních schopností 
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a dovedností zdravotnických pracovníků je proto nezbytné. Poslední názor respondenta 

poukazoval na to, že snadnější komunikace je s rodinou pacienta, která projeví zájem. 

 

Poslední výzkumný cíl č. 4 této diplomové práce bylo navrhnout možná řešení ke zlepšení 

současného stavu. Výsledky této diplomové práce mapují pohled rodiny pacienta na komunikaci  

se zdravotnickým personálem a dále mapují pohled zdravotnického personálu na svoje schopnosti 

komunikovat s rodinou pacienta. Porovnáním výsledků odpovědí rodin pacientů a nelékařského 

personálu můžeme vidět, jak se vzájemné odpovědi respondentů potvrzují. Rodiny pacientů jsou 

spokojeni s interakcí a komunikací se zdravotnickým personálem. Zdravotnický personál  

si je v oblasti komunikace s rodinou pacienta vědom svých rezerv, které mají, přesto se domnívají, 

že komunikují na profesionální úrovni. Toto tvrzení potvrzuje celková spokojenost ze strany rodin 

pacientů. Ve většině oblastí dotazníku respondenti ze strany rodiny odpovídali kladně, ačkoliv 

v některých otázkách, se ale mírně zvýšil počet respondentů, kteří uváděli negativní odpovědi. 

Jsou to otázky zaměřené na srozumitelnost podaných informací, seznámení s chodem oddělení 

informace podávané bez žádosti rodiny pacienta. Jako velký nedostatek ze strany zdravotnického 

personálu vidím to, že většině rodin nebyla nabídnuta pomoc psychologa nebo sociálního 

pracovníka, ačkoli by o to 48 % respondentů mělo zájem. Dále pak ze strany zdravotnického 

personálu je nedostatek v oblasti vzdělávání, kde by následně zvýšením vzdělání mohlo dojít  

i k lepšímu sebehodnocení schopnosti komunikace. V těchto případech je možný prostor  

pro zlepšení a to použitím některých doporučení pro praxi. 

Využití informačních brožurek pro rodiny pacientů. Velké procento respondentů uvedlo,  

že nevyžadují tištěné informace. Domnívám se ale, že v případě, kdyby tištěné informace byly 

k dispozici, zvýšilo by se porozumění, což potvrzují i výsledky výše uvedených studií, ale zlepšila  

by se i informovanost rodin s chodem a prostředím intenzivní péče. V příloze č. 7 jsem vytvořila 

informační brožuru pro rodiny pacientů. Tato informační brožura obsahuje stručné seznámení 

s prostředím intenzivní péče, jména personálu a kontakty. Dále pak obsahuje doporučení pro 

rodiny pacientů. Tato informační brožura rodiny pacientů seznámí se základními fakty o chodu 

oddělení. Využitím těchto brožur můžeme u blízkých pacienta lehce snížit riziko přetížení 

informacemi a dát jim možnost připravit si otázky na příští rozhovor. Podklady pro vytvoření této 

brožury sloužila veškerá literatura použitá k tvorbě této diplomové práce a vlastní zkušenosti 

z praxe. Za další výzkumné šetření by stálo např., jaké informace by rodiny pacientů považovali  

za důležité v tištěné formě.  
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Zvýšit vzdělávání zdravotnických pracovníků. Ve výsledcích této práce je zjevné, že zdravotničtí 

pracovníci mají minimální vzdělání v této oblasti. Pořádáním kurzů, seminářů nebo školení  

na téma komunikace s rodinou pacienta by mohlo přispět ke zlepšení v komunikaci s rodinou 

pacienta. V rámci těchto kurzů by mohlo dojít k proškolení v oblastech komunikace, které v rámci 

této diplomové práce vyšly jako možný prostor pro zlepšení. Příkladem je zvýšení povědomí 

zdravotnických pracovníků o využití intervenčních služeb, služeb psychologa nebo sociálního 

pracovníka. Kurzy v oblasti komunikace mohou ukázat zdravotnickým pracovníkům čemu  

se v rámci rozhovorů vyvarovat a upozornit na to, aby byl dáván prostor dotazům. Cílem těchto 

kurzu by mělo být připomenutí, s čím vším musí nelékařský zdravotnický personál s rodinou 

seznámit, jak mohou rodinu pacienta zapojit do péče o nemocného a že by se měli vyvarovat 

odborným termínům. První příchod rodiny na JIP a ARO je stresující nejen pro rodiny  

ale i pro samotný personál. Informací, které zdravotnický personál má předat je mnoho. Pro účely 

toho, na co by neměl nelékařský zdravotnický personál během první návštěvy na JIP zapomenout 

jsem vytvořila leták, který je přílohou č. 6 této práce.   

Využití dotazníků ke zjišťování potřeb a spokojenosti rodinných příslušníků, což může být základna 

ke zlepšení komunikace se zdravotnickými pracovníky a podávání informací aktivně bez vyžádání. 

V rámci využití dotazníků stojí za upozornění, že nejsou k dispozici v českém jazyce. Jediná verze 

dotazníku v českém jazyce je dotazník pro zjištění potřeb pacientů FIN. Překlad dotazníků  

a následně jejich validizace je zdlouhavý proces, což může jejich využití v praxi být velkou 

překážkou.  

V neposlední řadě by měly být vylepšeny prostory, ve kterých probíhají rozhovory s rodinami 

pacientů. Měly by obsahovat informace, které jsou pro rodiny užitečné, měly by působit pohodlně 

a měly by mít prostor pro uložení věcí. Podávání informací v klidném a příjemném prostředí může 

zvýšit porozumění rodin pacientů.  

 

Na závěr diskuze bych chtěla podotknout, že jednotlivé oblasti, na které byli respondenti 

dotazováni, ať z řad rodin nebo zdravotnického personálu, se navzájem prolínají a ovlivňuji. Proto 

je důležité všem těmto oblastem věnovat, abychom docílili kvalitní a profesionální komunikace 

s rodinami pacientů.  
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6. Závěr 

Předložená diplomová práce se věnuje tématu komunikace a vzájemné interakce zdravotnického 

personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče. Je důležité se o toto téma zajímat, jelikož 

postavení rodinných příslušníků se ve vztahu k léčbě a ošetřovatelské péči v posledních letech 

výrazně změnilo. Přestává být využíván paternalistický postoj, kdy je rodina pouze nečinným 

přihlížejícím, ale rodina se stává součástí péče o nemocného. Náhlá hospitalizace příbuzného  

v důsledku akutního nebo chronického onemocnění může vést, zejména v prvních dnech 

hospitalizace, ke vzniku stresu, deprese a úzkosti.  Zmírnit příznaky stresu, deprese  

a úzkosti může právě kvalitní komunikace ze strany zdravotnického personálu.  

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat profesionální připravenost Všeobecných sester  

a lékařů v oblastech komunikace s rodinou pacienta a zjistit, jaký je přístup zdravotnického 

personálu k rodinám pacienta hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Dále pak zmapovat 

zkušenosti rodinných příslušníků pacienta s průběhem vzájemné spolupráce a interakce  

se zdravotnickým personálem během hospitalizace pacienta. V neposlední řadě bylo cílem 

diplomové práce navrhnout možná řešení pro zlepšení stávajícího stavu. Kvantitativní výzkum byl 

proveden pomocí strukturovaného dotazníku vlastní tvorby. Šetření probíhalo  

v akreditované krajské a fakultní nemocnici. Úmyslně byly výsledky šetření rozděleny na odpovědi 

krajské a fakultní nemocnice se záměrem, zda budou výsledky rozdílné, to se však ve většině 

případů nepotvrdilo. Výsledky této práce jsou ukázkou profesionální komunikace mezi rodinou 

pacienta a zdravotnickým personálem. Zároveň ze strany rodiny jsou vyjádřením uznáním  

a pochvalou za práci, kterou zdravotnický personál vykonává nejen v péči o jejich blízké, 

 ale i rodiny samotné. V rámci šetření, byly zjištěny oblasti, kde je však možný prostor ke zlepšení 

a to použitím některých doporučení pro praxi. Jak jsem uvedla v diskuzi, tak možná doporučení  

ke zlepšení současného stavu je využití informačních letáků pro rodiny pacientů uvedené v příloze  

č. 7 a leták pro nelékařský zdravotnický personál uvedený jako příloha č. 6. Dále pak využití 

dotazníků pro zjištění spokojenosti a potřeb rodinných příslušníků, úprava návštěvních místností, 

pořádání seminářů nebo kurzů se zaměřením na komunikaci s rodinou pacienta. V rámci diskuze 

byly položeny otázky, které mohou vést k dalšímu výzkumnému šetření. Veškeré intervence 

mohou přispět ke zlepšení komunikace, ale i snížení rizika úzkosti a deprese rodin pacientů. 

Výsledky diplomové práce, včetně doporučených intervencí, budou předloženy zdravotnickým 

zařízením, které se účastnily šetření. Cíle práce byly splněny.  
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Příloha 1: Dotazník vlastní tvorby pro rodiny pacientů 

 

 

 

Vážená paní, Vážený pane,  

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník bude sloužit jako podklad pro 

vypracování diplomové práce nazvané: „Komunikace a vzájemná interakce zdravotnického 

personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče“.  Dotazník se skládá ze 17 otázek, které 

jsou zaměřeny na Vás a celkovou spokojenost s komunikací se zdravotnickým personálem během 

hospitalizace vašeho příbuzného či blízkého. Vaše odpovědi, prosím zakroužkujte, popřípadě 

doplňte. Dotazník je dobrovolný a anonymní. Zabere Vám zhruba 10 minut času a jeho vyplněním 

souhlasíte s účastí ve výzkumu. Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu věnovanou vyplnění 

dotazníku.  

S poděkováním Bc. Kateřina Šimůnková studentka navazujícího magisterského studia 1. LF UK 

(katakholova@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:katakholova@gmail.com


  

1. Váš rok narození?  

 

 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

a) základní škola 

b) střední škola bez maturity, odborné učiliště 

c) střední škola s maturitou 

d) vysoká škola 

 

3. Měl/a jste někdy v minulosti zkušenost s hospitalizací Vás nebo Vašeho blízkého na 

jednotce intenzivní péče? 

a) ano 

b) ne 

 

4. Byl/a jste při první návštěvě na jednotce intenzivní péče seznámen/a s režimem 

oddělení a zdravotnickým personálem? (návštěvní hodiny, hygienický režim, telefonní 

čísla) 

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne  

 

5. Jak hodnotíte srozumitelnost podávaných informací o zdravotním stavu Vašeho 

blízkého lékařem?    (1 = výborně, 5 = nedostatečně) 

 

 

 

6. Jak hodnotíte srozumitelnost podávaných informací (v rámci ošetřovatelské péče a 
chodu oddělení) od zdravotní sestry?  

(1 = výborně, 5 = nedostatečně) 

 

 

  



  

7. Byly podané informace pro Vás dostačující? 

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne  

 

8. Musíte si o průběžné informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého žádat? 

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne  

 

9. Máte dostatek prostoru, ze strany zdravotnického personálu, pro Vaše dotazy? 

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne  

 

10. Bylo Vám zajištěno soukromí při sdělování zpráv o Vašem příbuzném? 

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne  

 

11. Jak jste spokojen/a s časem, který Vám zdravotnický personál věnuje? 

       (1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a) 

 

 

 

12. Jak jste celkově spokojen/a s ochotou zdravotnického personálu komunikovat a 

podávat informace? (1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a) 

 

  



  

13. Máte k dispozici tištěné informace o chodu oddělení? 

a) ano (pokračujte na otázku číslo 15) 

b) ne  

 

14. Uvítali byste tištěné informace o chodu oddělení? 

a) ano 

b) ne 

 

15. Byla Vám nabídnuta podpora odborné psychologické pomoci nebo sociálního 

pracovníka? 

a) ano (pokračujte na otázku číslo 17) 

b) ne 

 

16. Uvítali byste podporu odborné psychologické pomoci nebo sociální pracovníka? 

a) ano  

b) ne 

 

17. Máte nějaké návrhy na zlepšení? 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. Chtěl/a byste ještě něco dodat k tomuto tématu, co je pro Vás důležité? 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vyplněný dotazník vložte do obálky, zalepte a odevzdejte zdravotní sestře. Děkuji  

 
  



  

Příloha 2: Dotazník pro zdravotnický personál 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

jmenuji se Kateřina Šimůnková, jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia - oboru 

intenzivní péče na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dovoluji si Vás oslovit a tímto požádat o 

vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování diplomové práce nazvané: 

„Komunikace  

a vzájemná interakce zdravotnického personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče“.  

Cílem tohoto dotazníku je zmapovat profesionální připravenost všeobecných sester a lékařů 

v oblastech komunikace s rodinou pacienta a zjistit jaký je přístup zdravotnického personálu 

k rodinám pacienta hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče.  Vaši odpověď, prosím 

zakroužkujte, popřípadě doplňte. Dotazník je dobrovolný a anonymní. Zabere Vám zhruba 10 

minut času a jeho vyplněním souhlasíte s účastí ve výzkumu. Předem Vám děkuji za Váš čas a 

ochotu věnovanou vyplnění dotazníku. 

  

  



  

1. Uveďte Vaši pracovní pozici 

a) lékař 

b) všeobecná sestra 

 

2. Získal/a jste vzdělání v komunikaci s rodinou pacienta? 

a) ano  

b) ne (pokračujte na otázku č. 4) 

 

3. Při jaké příležitosti jste byl/a účastí vzdělávání v oblastech komunikace s rodinou 

pacienta? 

a) v rámci kvalifikačního vzdělávání 

b) v rámci semináře pořádaného klinikou 

c) v rámci kurzu 

d) jiné (prosím uveďte) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Jak hodnotíte svoji schopnost komunikovat s rodinou pacienta? 

(1 = výborně, 5 = nedostatečně) 

 

 

 

 

5. Seznamujete rodinu pacienta při první návštěvě jednotky intenzivní péče s režimem 

oddělení? (návštěvní hodiny, hygienický režim, telefonní čísla)  

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

6. Domníváte se, že podáváte rodinám pacientům srozumitelné informace? (lékaři v rámci 

zdravotního stavu, všeobecné sestry v rámci ošetřovatelské péče)   

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

7. Podáváte informace rodině pacienta aktivně bez vyžádání?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 



  

8. Zajišťujete rodině pacienta soukromí při sdělování zpráv?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

9. Domníváte se, že věnujete rodině pacienta dostatek času?  

a) ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

10.  Je na Vaší klinice možnost nabídnout rodině pacienta podporu psychologické pomoci 

nebo sociálního pracovníka? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

11. Chtěl/a byste ještě něco dodat k tomuto tématu, co je pro Vás důležité? 

 

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

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

 

Vyplněný dotazník vložte do obálky, zalepte a odevzdejte staniční sestře. Děkuji  

 

  



  

Příloha 3: Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI)
14

 

 

Critical Care 

Family Needs 

Inventory 

 

Copyright 1983 Nancy C. Molter 

Jane Stover Leske 

 
  

                                                           
14

 Dostupné z: https://uwm.edu/nursing/wp-content/uploads/sites/287/2015/05/Lesketool.pdf 



  

 

  

Please check ( ) how IMPORTANT 

each of the following needs is to you. 

Not 

Important 

(1) 

Slightly 

Important 

(2) 

 

Important 

(3) 

Very 

Import
ant 

(4) 

To know the expected outcome     

To have explanations of the 
environment before going into the 
critical care unit for the first time 

    

To talk to the doctor every day     

To have a specific person to call 

at the hospital when unable to 

visit 

    

To have questions answered honestly     

 To have visiting hours 
changed for special 
conditions 

    

To talk about feelings about 
what has happened 

    

To have good food available in 
the hospital 

    

To have directions as to 
what to do at the bedside 

    

To visit at any time     

To know which staff members could 
give what type of information 

    

To have friends nearby for support     

To know why things were 

done for the patient 

    

To feel there is hope     

To know about the types of staff 
members taking care of the patient 

    

To know how the patient is 

being treated medically 

    



  

Please check ( ) how IMPORTANT 

each of the following needs is to you. 

Not 

Importan
t 

(1) 

Slightly 

Importan
t 

(2) 

 

Importan
t 

(3) 

Very 

Importa
nt 

(4) 

To be assured that the best care 
possible is being given to the patient 

    

To have a place to be alone while in 
the hospital 

    

To know exactly what is being done 
for the patient 

    

 To have comfortable furniture in the 
waiting room 

    

To feel accepted by the hospital staff     

To have someone to help with 
financial problems 

    

To have a telephone near the waiting 

room 

    

To have a pastor visit     

To talk about the possibility of the 
patient's death 

    

 To have another person with you 
when visiting the critical care unit 

    

 To have someone be concerned with 
your health 

    

To be assured it is alright to leave the 
hospital for awhile 

    

To talk to the same nurse every day     

To feel it is alright to cry     

To be told about other people that 
could help with problems 

    

To have a bathroom near the waiting 
room 

    

  



  

Please check ( ) how 
IMPORTANT 

each of the following 
needs is to you. 

 
 

Not 

Important 

(1) 
 

Slightly 

Important 

(2) 
 

 

Important 

(3) 
 

Very 

Important 

(4) 
 

To be alone at any time     

To be told about someone 
to help with family 
problems 

    

To have explanations given 
that are understandable 

    

To have visiting hours start 

on time 

    

To be told about chaplain 

services 

    

To help with the patient's 
physical care 

    

To be told about transfer 
plans while they are being 
made 

    

To be called at home about 
changes in the patient's 
condition 

    

To receive information 
about the patient at least 
once a day. 

    

To feel that the hospital 
personnel care about the 
patient about the patient 

    

To know specific facts 
concerning the patient's 
progress 

    

To see the patient 

frequently 

    

To have the waiting room 

near the patient 

    

Other:     
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Diagnosis 

Why is he/she not fully conscious? 

What is wrong with him/her? 

I am upset by the way he/she looks. Can you tell me why he/she looks different? 

Treatment 

What treatments and other care is he/she receiving? 

When will he/she be able to breathe on his/her own? 

What is the purpose of the tubes and machines attached to him/her? 

Prognosis 

Will he/she get better? 

What are the chances that he/she recovers? 

How and when will we know what is going to happen? 

Is he/she better today? 

Comfort 

IS he/she in psychological disstress? 

Is there anything I can do to make him/her more comfortable? 

Is he/she in pain? 

Interaction 

Can he/she hear me when I speak to him/her? 

What can I do for him/her? (help with care, feeding) 

Communication 

Can I be sure I will be told if something happens? 

Will I be  informed regularly of changes and, If so, how? 

Can I call to find out how he/she id doing? 

Family In a decision-making situation, ehat is expected of me? 

Post-ICU 

How long wil he/she stay in the ICU 

Will he/she have any after-effects? 
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