
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 však možný prostor ke zlepšení.  

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

a 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 se zaměřením na komunikaci s rodinou 

pacienta. 
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