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ÚVOD
Již na Vyšší zdravotnické škole v Ostravě mě zaujala problematika ošetřovatelského
procesu v praxi. Ve své závěrečné práci na této škole jsem se zabývala aplikací nových metod
do ošetřovatelské péče. Snažila jsem se pochopit výhody ošetřovatelského procesu v praxi,
nenahlížet na něj jen jako na laboratorní metodu .
V roce 2004 jsem měla možnost zapojit se do zavádění změn v ošetřovatelské péči,
kde jsem se aktivně podílela na tvorbě ošetřovatelské dokumentace a edukovala
ošetřovatelský tým Domova důchodců a Ústavu pro dospělé v Bohumíně.
Snažila jsem se vytvořit ošetřovatelskou dokumentaci, která nebude složitá, ale výstižná,
věcná a zachycující individuální strategii péče.
Ve své bakalářské práci se snažím nastínit ošetřovatelský proces, jako proces kvalitní péče
o nemocné. Jedním z nástrojů ošetřovatelského procesu je kvalitně vedená a úplná
ošetřovatelská dokumentace. Zaměřuji se převážně na každodenní práci s ošetřovatelskou
dokumentací, její právní zakotvení v legislativě, atd. Okrajově nastiňuji problematiku
aplikace ošetřovatelského procesu do praxe a úskalí, které zavádění změn do ošetřovatelské
péče přináší.
Dané změny by mohly zefektivnit a ulehčit namáhavou práci sester a ošetřovatelek
v sociálních zařízeních. Stačilo by jen přesvědčit většinu ošetřovatelského týmu, aby přijaly
tyto změny za své. Hlavním problémem je změnit myšlení sester, vysvětlit jim,
že ošetřovatelská dokumentace je srozumitelnou pomůckou, která jim poslouží k správnému
předávání informací a do jisté míry signalizuje problémy klienta. Vedení individuální
dokumentace klienta je jedním ze základních požadavků pro akreditaci zdravotnického
zařízení.
Mělo by dnes již být samozřejmostí, že každý klient má svoji ošetřovatelskou dokumentaci
a je o něj pečováno ošetřovatelským procesem, který je poskytován vzdělaným
ošetřovatelským týmem. Jen takto vzroste prestiž ošetřovatelské profese.
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Cílem teoretické části je seznámení se :
1. s metodologií ošetřovatelského procesu (historií, současností, jednotlivými fázemi
ošetřovatelského procesu)
2. a s metodologií ošetřovatelské dokumentace (z čeho vychází její potřeby, jaký má
účel, cíle, jednotlivé složky, s podmínkami k sestavení dokumentace a jejím
správným použitím a vedením)
3. s problematikou zavádění změn do ošetřovatelské péče (strategií, základními kroky,
správností načasování, tvůrci změn).

Cílem empirické části je :
1. zjistit současný stav a vedení ošetřovatelské dokumentace v Domově důchodců
a Ústavu pro dospělé v Bohumíně
2. seznámit sestry a další členy ošetřovatelského týmu s nutností a s potřebou
ošetřovatelské dokumentace :
 s jejím smyslem – k čemu slouží
 s přínosem

výstupů

ošetřovatelské

dokumentace

a

jejich

realizací

v ošetřovatelském procesu (...že se nejedná o další práci navíc)
3. v případě nevhodnosti a nefunkčnosti ošetřovatelské dokumentace navrhnout úpravy
ve smyslu sjednocení ošetřovatelské dokumentace s požadavky standardního ošetřovatelského
postupu na vedení této dokumentace
4. seznámit ošetřovatelský tým se složkami ošetřovatelského procesu.
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motto:
Rozumný člověk se přizpůsobí svému okolí. Nerozumný se snaží přizpůsobit své okolí sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech.
G.B.Shaw
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Transformace ošetřovatelské péče
1.1 Trendy ošetřovatelské péče
Ošetřovatelská praxe je dynamická, reaguje na měnící se potřeby populace a požadavky
transformujících se systémů péče o zdraví. Jedinečnost moderního ošetřovatelství spočívá
v tom, že sestra umí propojit všechny ošetřovatelské činnosti tak, aby adekvátně reagovala
na potřeby klienta, rodiny, komunity i celé společnosti v dané situaci a v určitém prostředí.
Názory na moderní ošetřovatelství se rozvíjely po roce 1989, kdy bylo popsáno
7 hlavních trendů, které mezinárodně přispívají k rozvoji oboru ošetřovatelství
a ošetřovatelské metodologie. Mezinárodní zkušenosti ukázaly, že není snadné efektivně
ovlivňovat zdravotní stav populace. Na jedné straně stojí zkvalitnění diagnostiky a léčby
chorob, na straně druhé vyvstaly komplikace z důvodu nedostatku následné a celkové
nelékařské péče o zdraví lidí, což rovněž velmi zvyšovalo náklady zdravotnického systému.
Trendy se zaměřily na:
Snižování nákladů na zdravotnickou péči


Plánování péče



Uspokojování individuálních potřeb klienta



Nutnost co nejefektivnější práce sestry

Stanovení ceny ošetřovatelské péče


Stanovení ceny ošetřovatelské péče u konkrétního klienta podle klasifikačního systému



Nutnost stanovení individuálních plánů ošetřovatelské péče

Zkracování délky pobytu v nemocnici


Nutnost úzké, týmové a dobře organizované spolupráce mezi sestrami během přijetí

klienta, hospitalizace a následného propuštění do domácí péče
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Stoupající závislost na náročných diagnostických a léčebných technologiích


Vzhledem k zvýšené závislosti na náročných diagnostických technologiích

a léčebných intervencích, zajišťují sestry rovnováhu mezi výhodami těchto technologií
a mezi lidskými potřebami


Sestry obhajují dostupnost a rovnoprávný přístup ke kvalitní péči o zdraví

(práva pacientů)
Potřeba širších a hlubších znalostí v ošetřovatelství


Potřeba sester odborných, zralých, asertivních, schopných kritického myšlení

a efektivní komunikace


Nutnost rozšiřování znalostí sester (vzdělávací programy)

Potřeba úzké spolupráce a komunikace


Zvyšující se důraz na komplexnost a efektivitu péče



Týmová spolupráce jako způsob nejkvalitnější ošetřovatelské péče mezi odděleními,

službami a zařízeními


Potřeba sestry jako primárního koordinátora celkové péče



Nutnost plánů ošetřovatelské péče jako prostředku komunikace mezi členy

ošetřovatelského týmu i jinými odbornými profesemi
Možnost používání počítačů v plánování ošetřovatelské péče


Sestavení standardního strukturovaného plánu ošetřovatelské péče v počítači usnadňuje

sestrám administrativu


Sestry mohou velmi rychle napsat, zobrazit, aktualizovat, vyhodnotit a vytisknout plán

ošetřovatelské péče a zlepšit tím kvalitu záznamu


Limitovaný čas tím využijí k přímé péči o klienta (13,s.117-118)

- 11 -

Jeden z aspektů moderního ošetřovatelství, které tyto trendy ovlivnily, je zavedení
ošetřovatelského procesu do praxe a z toho vyplývající potřeba kvalitní ošetřovatelské
dokumentace.
Zamyslíme – li se nad jednotlivými aspekty, vyvstane nám nutnost používání
ošetřovatelské dokumentace jako

možného nástroje komunikace mezi

členy

ošetřovatelského týmu.
Promyšlená, kvalitně vypracovaná dokumentace umožňuje správné zdokumentování
ošetřovatelské péče a je jen povinností manažera = náměstkyně pro ošetřovatelskou péči,
či ředitele ústavu, aby dohlédl na tvorbu dokumentace, která bude zdravotnickému zařízení
„šitá na míru“.
Problémy při používání dokumentace pramení z nevhodně koncipované dokumentace
pro určitou ošetřovatelskou jednotku nebo pro celé zařízení. Jiná dokumentace je
„použitelná“ pro JIP, ARO, jiný typ dokumentace je vhodnější pro standardní jednotky,
domovy důchodců apod.
Pro každé zdravotnické zařízení (domovy důchodců, agentury domácí péče, nemocnice)
je vhodný jiný typ dokumentace. Problémy nastávají v případě, že manažer ošetřovatelské
péče nemá dostatečné znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho využití v praxi nebo
nedokáže rozlišit, které složky ošetřovatelské dokumentace jsou povinné, a které jsou
volitelné. Z důvodu strachu, aby „bylo všechno vypsáno a zapsáno“, sestry neustále vyplňují
tiskopisy a jsou odváděny od klienta. Z přemíry administrativy, která je odvádí od klienta,
pramení nechuť k ošetřovatelskému procesu, dokumentaci a změnám v provádění
ošetřovatelské péče. Dalším citelným důvodem je neschopnost sester formulovat zjištění,
ošetřovatelské diagnózy, plánovat péči, realizovat ji a zodpovídat za ni.
Například v domovech důchodců je na ošetřovatelský proces nahlíženo jako na metodu, která
je použitelná pouze v laboratorních podmínkách.
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1.2. Ošetřovatelský proces v historii
První písemné dokumenty o ošetřovatelském procesu se objevily v USA a historie jeho
rozvoje je sledována od roku 1955.
Ošetřovatelský proces se začal rozvíjet v rámci hnutí, jehož cílem bylo :


individualizovat ošetřovatelskou péči



vytipovat jedince, kteří mají somatické, psychické a sociální potřeby a pomoci jim

při jejich řešení


zdůraznit vědeckost v protikladu s uměním ošetřovatelství



stanovit právo sestry na nezávislou profesionální a jedinečnou roli.

V České republice byl ošetřovatelský proces jako metoda ošetřovatelské praxe
formulován v koncepci rozvoje českého ošetřovatelství, která byla schválena v dubnu
1998 a byla publikována ve Věstníku MZ ČR č. 6/1998. (12,s.1)
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1.3. Ošetřovatelský proces v současnosti
Samotný pojem „proces“ představuje sérii plánovaných činností, které jsou zaměřeny
na dosažení určitého výsledku.
Ošetřovatelský proces je vědecká metoda řešení problémů nemocných, který může
profesionálně ovlivnit sestra. Tato logická metoda poskytování ošetřovatelské péče
v nemocnici, v terénní péči či sociálním zařízení je založena na 5 komponentách :


Zhodnocení nemocného – zjišťování informací



Stanovení ošetřovatelské diagnózy – analýza informací



Plánování ošetřovatelské péče



Provedení navržených opatření



Hodnocení efektu poskytované péče
Realizace ošetřovatelského procesu do praxe vyžaduje změny v organizaci práce

ošetřovatelského personálu. V třísměnném provozu je při aplikaci ošetřovatelského procesu
práce sester zajišťována těmito organizačními systémy práce :


Systém skupinové péče

Ošetřovací jednotka je rozdělena do několika pracovních úseků. Skupinová sestra se během
směny stará o určenou skupinu nemocných. Odpovídá za vedení dokumentace a jejich osobní
předání příslušné skupinové sestře z další směny.


Systém primárních sester

Po přijetí na oddělení je nemocnému přidělena jeho primární sestra, která za něj nese
po celou dobu jeho hospitalizace odpovědnost a zajišťuje celkovou péči o něj za pomoci
dalších ošetřovatelských pracovníků.
Uvedené systémy práce vyžadují pravidelné a kvalitní předávání a výměnu informací
o nemocných, které se mohou provádět několika různými způsoby.
Informace lze předávat písemně (záznam do dokumentace) či ústně – neformálně.
Neformální výměna informací probíhá v ošetřovatelském týmu neustále. Sestry si vyměňují
informace o nemocných neustále, včetně zkušenosti z jejich ošetřování.
Nejčastější formy předávání informací jsou porada ošetřovatelského týmu a návštěva
nemocných ošetřovatelským týmem.
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Porady ošetřovatelského týmu


Jsou spojeny s předáváním služby



Významně přispívají k vzájemné výměně informací



Účastní se jí všichni členové ošetřovatelského týmu přítomni ve směně



Během porad se řeší závažné ošetřovatelské problémy a potřeby nemocných



Řeší naléhavé provozní problémy



Měly by být krátké a operativní

Ošetřovatelská vizita


Umožňuje výměnu informací o nemocných



Přináší bezprostřední řešení jejich potřeb



Lze provádět i během každého předání služby – 3x denně, nebo dle zvyklostí

zdravotnického zařízení


Během obchůzky sestry informují staniční či vrchní sestru o nemocných



Přináší možnost zvýšení kontroly poskytované péče



Písemné předání služby je stvrzeno podpisy sester, které službu předaly

a těch, které službu převzaly.
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1.4 Používání ošetřovatelské dokumentace
Informace, které sestra o nemocném shromáždí, by měly být zaznamenány.
Závažné informace hlásí okamžitě lékaři. Tento způsob nakládání s údaji o klientovi je
tradiční a dá se říci, že i neměnný.
1.4.1 Historie ošetřovatelské dokumentace
Konec 90. let v ošetřovatelství je v ČR ve znamení změn v myšlení a práci sester.
Tyto změny sebou přináší ošetřovatelský proces jako metodu ošetřovatelské péče v praxi,
snahu o zkvalitnění péče ve zdravotnických zařízeních i v terénu.
Určitý krok k zlepšení péče a způsobu práce může přinést i zavedení vhodné
ošetřovatelské dokumentace.
Ošetřovatelská dokumentace, stejně jako ošetřovatelství samo, prošla změnami a má
rovněž svoji historii.
Není to tak dávno, kdy bylo zvykem zaznamenávat veškeré údaje o klientech do sešitů či
knih, nazývaných Hlášení sester.

Tento způsob se používal hlavně na standardních

ošetřovatelských jednotkách. Zde byl zapisován průběh ošetřovatelské péče, příprava
na další vyšetření a jiné. Klientův stav se také zapisoval do kolonky Pozorování, která byla
součástí lékařských ordinačních listů, atd.
Některé pokrokovější ošetřovatelské jednotky používaly ošetřovací listy, jednotky
intenzivní péče a pooperační jednotky zaznamenávaly změny do tzv. Šokového záznamu
(dnes Resuscitační záznam)
Negativa této dokumentace:


Duplicita záznamů ( neustálé opisování stejných, někdy nedůležitých informací)



Naopak vynechání, opomenutí důležitých údajů



Rutinní informace, zápisy triviálním způsobem



Zbytečné rozepisování x stručnost



Nepřehlednost



Nejednotnost ve formulářích (v rámci zdravotnického zařízení)
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Nejednotnost v ošetřovatelské dokumentaci začala být důsledněji odstraňována po přijetí
metodického návodu Ministerstva zdravotnictví , přijetím Koncepce ošetřovatelství.
„Účelem ošetřovatelské dokumentace není prodlužovat čas, který sestra věnuje
administrativní práci!“ (4,s.27)

1.4.2 Problémy při zavádění ošetřovatelského procesu do praxe
Zavádění nových metod do ošetřovatelské praxe sebou přineslo i negativní ohlasy z řad
sester. Překonávat bariéru tvořenou tradicí, stereotypem, získat chuť a ochotu sester pracovat
„jinak“ nebylo vůbec jednoduché. Strach z nového a neznámého způsobu péče
o klienty sebou přinesl i řadu argumentů, které zaznívaly v mnohých zdravotnických
zařízeních.
Pro ilustraci:
„Ošetřovatelský proces potřebuje větší počet sester“ (4,s.43)
Tento názor je scestný, ošetřovatelský proces ani zavedená dokumentace nevyžaduje
zvýšení personálu, „jediné“, co vyžaduje, je správná koordinace skupinové péče, dostatečně
vzdělaný personál a vhodně zvolená ošetřovatelské dokumentace.
„Ošetřovatelský proces je ošetřovatelská dokumentace“ (4,s.45)
Mnoho sester chápe ošetřovatelský proces jako synonymum pro zavedení ošetřovatelské
dokumentace. Někdy je dokumentace mylně nazývána jako „ošetřovatelský proces“. Jinde je
zvykem, že vše do ošetřovatelské dokumentace zaznamenává staniční sestra, ostatní sestry
„ jen“ vykonávají péči a staniční sestru informují. Klienti nemají svoji sestru, informace
v dokumentaci jsou jen nevyužitelným záznamem.
Ošetřovatelský proces není možný bez dokumentace a dokumentace je k ničemu
bez správně vedeného ošetřovatelského procesu. Proto nelze zavádět jedno bez
druhého.(4,s.45)
Ošetřovatelská dokumentace je přínosem pro všechny členy ošetřovatelského týmu a je
součástí zdravotnické dokumentace. Neměla by být proto uložena zvlášť- mnohde tomu tak
je.
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„Systémem skupinové péče již dávno pracujeme“ (4,s.44)
Na některých pracovištích panuje další mylný názor, že péče poskytována na jejich
jednotce je péčí skupinovou. Skupinová péče probíhá tak, že ošetřovatelská jednotka je
rozdělená na jednotlivé pracovní úseky, kde ošetřovatelskou péči vykonává skupinová sestra.
Tato péče je vysoce specifická, individualizovaná a sestra, která tuto péči vykonává, zvyšuje
u klienta pocit bezpečí a jistoty. Uspokojuje jeho aktuální potřeby a zvyšuje jeho
informovanost. Nedílnou součástí je zaznamenávání všech poznatků o klientovi
do ošetřovatelské dokumentace.
„Ošetřovatelský proces znamená zbytečnou administrativu“ (4,s.45)
Ošetřovatelská dokumentace je doprovodným prvkem ošetřovatelského procesu a je
nutná z výše zmiňovaných důvodů. (viz. výše)
Pokud není vytvořena kvalitní ošetřovatelská dokumentace pro daný klinický obor
a nezachycuje pouze nezbytné záznamy, je opravdu zbytečnou administrativou.
„Kdo bude klienty ošetřovat, když budou všichni primárními nebo skupinovými sestrami?“
Velké procento sester se mylně domnívá, že hlavní náplní skupinové sestry je práce
s ošetřovatelskou dokumentaci a rozepisování plánů.
Péče o klienta je rozdělena tak, aby mu bylo poskytováno vše, co mu prospívá, a co
potřebuje. Tyto činnosti je ovšem nutné rozdělit tak, aby ty, které se bezprostředně týkají
ošetřovatelského procesu, prováděla skupinová sestra a další činnosti, jako je např.
servírování stravy či přípravu pomůcek, úpravu lůžka atd., jiná kategorie ošetřovatelského
personálu. I tímto způsobem lze efektivně využít pracovní potenciál.
„Ošetřovatelský proces nelze zavézt do praxe naráz, jednotlivé fáze se musí zavádět
postupně.“(4,s.47)
Dalším mylným názorem je, že ošetřovatelský proces nelze zavést do praxe tzv. naráz,
nýbrž je vhodné jej zavádět postupně. Domněnka, že je lépe pro personál, pokud si budou
na jednotlivé etapy ošetřovatelského procesu „zvykat“ a seznamovat se s jednotlivými kroky
procesu postupně, je nesmyslná.

Ošetřovatelský proces nemůže fungovat neuceleně,

„rozkouskovaně“. Jednotlivé kroky na sebe musí navazovat, do sebe zapadat.
Pokud ošetřovatelský proces není zaveden do

praxe jako promyšlený celek, ztrácí

smysl. Vhodnější metoda je zavedení pilotního období a snaha o „vypilování“ detailů.
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Jen tak lze očekávat kýžený úspěch.
„Ošetřovatelský proces je prostředek, kterým sestra vytlačuje lékaře od nemocného a tlačí
se na jeho místo.“ (4,s.47)
Základem odborně prováděného ošetřovatelského procesu je myšlenka holismu.
Primární role sester spočívá v péči o klienta, sekundární role připisuje sestře plnit ordinace
lékaře. Z hlediska medicíny je primární role lékaře klienta léčit, jeho sekundární rolí je
ošetřování.
Panuje nesmyslný názor, že sestry si ošetřovatelským procesem léčí jakýsi profesní
komplex, či se snaží emancipovat a přebírat kompetence lékařů. (4,s.47)
Existuje mnoho odpůrců ošetřovatelského procesu, kteří argumentují výše uvedenými
nepravdami. Těmto sestrám chybí dostatek motivace a chuť změnit dosavadní tradiční
ošetřovatelství. Obávají se zodpovědnější a samostatnější činnosti, které ošetřovatelský
proces přináší.
Druhou skupinou jsou sestry , které se snaží „být pokrokové“, „snaží se jít s dobou“
a zavádějí do praxe ty prvky ošetřovatelského procesu, které jsou na první pohled vidět
a vypadají atraktivně, leč nepřinášejí kýženou kvalitu péče. (Například je to používání
ošetřovatelské dokumentace, která však není vyplňována způsobem, k jakému byla vytvořena, sestry do ní pouze
vypisují hlášení sester Jiným příkladem je tvrzení staniční sestry, že na „jejím“ oddělení se již dávno pracuje
ošetřovatelským procesem, protože je na oddělení méně klientů a tudíž je na péči více času, atd. ).

Pečují

vlastně o klienty stejným způsobem, jen zastaralý způsob péče mistrně ukrývají za jednotlivé
prvky ošetřovatelského procesu.
Zavést

ošetřovatelský proces je důležitou změnou a vyžaduje specifické dovednosti

sester, které mohou rozvíjet jako manažerky v přímé ošetřovatelské péči, rovněž v širším
kontextu změn ošetřovatelství v celém zdravotnickém zařízení. (4,s.47)
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1.5

Legislativa,

zakotvení

ošetřovatelské

dokumentace

v právních

předpisech
Vést zdravotnickou dokumentaci ukládá legislativa ČR:


Vyhláška č.242/1991 Sb., O soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných

okresními úřady a obcemi § 3.,


Zákon ČNR

č. 160/1992

Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických

zařízeních § 5.


Základní

struktura

ošetřovatelské

dokumentace

vychází

z Koncepce

ošetřovatelství ČR , kde je definována jako součást zdravotnické dokumentace.


Zákon č. 260/2001 Sb. § 67 a, b, uvádí povinnosti zdravotnického zařízení

při vedení ošetřovatelské dokumentace.


Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

Zdravotnická praxe v ČR akceptuje a realizuje potřebu podrobného dokumentování průběhu
diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče.(16,s.13)
Hlavním účelem ošetřovatelské dokumentace je informování ostatních členů zdrav. týmu
o činnostech sestry, které souvisejí s ošetřovatelskou diagnózou, léčbou a péčí o pacienta.
Dokumentace, jako součást běžné ošetřovatelské praxe by měla jasně ilustrovat
ošetřovatelský proces – posouzení, plánování, realizaci a hodnocení.
Zdravotnické prostředí je často chaotické vlivem náročných situací a může komplikovat
vedení přehledné dokumentace.
Chyby a opomenutí v dokumentaci jsou pro zdravotní sestry stále významným zdrojem
právního rizika. Současný výzkum ukazuje, že neadekvátní dokumentace je jeden
z nejčastějších problémů při obžalobách

ze zanedbání povinné péče týkající se

ošetřovatelské péče.
Dobrá dokumentace znamená více, než jen soupis problémů či potíží klienta, poskytuje
důkaz o provedení standardní péče. Proto má bezchybná dokumentace cenu zlata..
Kvalita dokumentace závisí na kvalitě informací, které obsahuje a je pravdou, že je těžké
určit, které informace do dokumentace zařadit .
Při prací s dokumentací je nutné mít na paměti parafrázovaný vzkaz právníků : „Co není
napsáno, není uděláno.“ (16,s.13)
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1.6 Význam ošetřovatelské dokumentace
Ošetřovatelská dokumentace má dvojí profesionální účel - administrativní a klinický.


Slouží jako zdroj informací o potřebách jedince, cílech ošetřovatelská péče, o péči

samotné a jejích výsledcích


Zajišťuje kontinuitu ošetřovatelské péče, dává chronologický přehled o poskytované

péči


Umožňuje předávání informací o klientovi



Umožňuje hodnotit účinnost a neúčinnost různých ošetřovatelských zásahů



Je zdrojem hodnověrných informací pro účely právního vyšetřování (může být

při stížnostech vyžádána Znaleckou komisí pro posouzení kvality poskytované péče )


Poskytuje spolehlivé údaje, které mohou být použity pro ošetřovatelský výzkum

(kasuistiky, posuzování nových metod např. při ošetřování ran)


Je ukazatelem kvality ošetřovatelské péče ( vede k zlepšování kvality)
(4,s.27)
Ošetřovatelská dokumentace se postupně stává součástí zdravotnické dokumentace.

Jsou v ní shromážděny užitečné údaje o nemocném z ošetřovatelského hlediska a doporučení
pro vhodnou ošetřovatelskou péči, po případě informuje o efektu poskytnuté plánované
péče. To upřesňuje celkový přehled o poskytnuté zdravotní péči a umožňuje prostřednictvím
písemného záznamu dokladovat , jak je/ byl klient ošetřován.
Všechny tyto údaje mohou sloužit nejen sestrám, ale i ostatním členům zdravotnického
týmu.
Z tohoto důvodu je vhodné, aby všechny údaje (dokumentace) o nemocném byly vždy
pohromadě a dostupné všem, kteří je využijí ve prospěch nemocného. Separovaná
ošetřovatelská dokumentace svůj účel prakticky neplní a ostatní zdravotníci ji používají jen
zřídka.(4,s.28)
V roce 1999 byly publikovány standardy pro akreditace nemocnic. Nemocnice, která
chce získat akreditaci „uznání kvality“, musí splňovat i stanovené standardy v oblasti
ošetřovatelské péče. Součástí těchto standardů je i poskytování individuální péče metodou
ošetřovatelského procesu a s tím spojené vedení ošetřovatelské dokumentace. (17)
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1.7 Základní ošetřovatelská dokumentace
Ošetřovatelská dokumentace je tvořená jako komplexní soubor různých předtištěných
záznamů (listů), z nichž každý slouží k jinému účelu. Dohromady tvoří celkový informační
soubor o jednotlivých klientech.
Jednoduchá a kvalitní dokumentace je nezbytnou složkou ošetřovatelského procesu.
Aby byla ošetřovatelská dokumentace smysluplná, musí vyhovovat potřebám oddělení, měla
by být jednoduchá pro použití, přístupná jako informační zdroj všem, kteří nemocnému
poskytují péči.(4,s.27)
1.7.1 Směrnice o dokumentaci
Kvalitní ošetřovatelská péče je určována ošetřovatelskými standardy, které stanovují její
měřitelná kritéria.
Ošetřovatelský standard je dohodnutá profesní norma kvality. Standardy mohou být
tvořeny zdravotnickým zařízením jako směrnice a tím se v daném zdravotnickém zařízení
stávají platné a vymahatelné.
V souvislosti se třemi základními charakteristikami kvality (struktura, proces , výsledek) má
standard obsahovat 3 typy kritérií:


strukturální kritéria (co budu potřebovat) – určují materiální, organizační

a personální předpoklady


procesuální kritéria (jak mám postupovat) – vymezují, jaké činnosti má sestra

uskutečnit


kritéria výsledku (kam chci dojít) – stanoví, čeho a jaké úrovně kvality chceme

po provedení standardu docílit. (9,s.79)
Zdravotnická zařízení jsou povinna vést zdravotnickou dokumentaci a jsou povinna
dodržovat standardy dané legislativními normami a přijmout vlastní standardní
ošetřovatelské postupy, vycházející z rámcových standardů doporučených Ministerstvem
zdravotnictví.
Zdravotnická dokumentace musí být vedena v souladu s ustanovením § 67b, zákona č.
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu .
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Zdravotnická dokumentace obsahuje ( kromě jiného):


osobní údaje klienta



informace o onemocnění klienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení.
Každá samostatná zdravotnická dokumentace musí obsahovat osobní údaje klienta

v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které jej
vyhotovilo.
Zdravotnická dokumentace může být vedena na záznamovém nosiči ve formě textové,
grafické či audiovizuální. Údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci musí být vedeny
v listinné formě nebo v elektronické formě, údaje z listinné formy lze přepsat do elektronické
formy pouze za podmínek, že bude zachována forma listinná.
(Pro případ DD a ÚpD Bohumín je vedení dokumentace prostřednictvím papírové podoby a pro pořizování
záznamu a zálohován dat je nezbytná forma informačního systému /IS/.)

Uchovávání a skartace zdravotnické dokumentace se řídí zvláštním právním předpisem.
Dobu archivace zdravotnické dokumentace stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
Za uchovávání a její skartaci odpovídá zdravotnické zařízení.

1.7.2 Co ošetřovatelská dokumentace obsahuje


ošetřovatelskou anamnézu klienta, a to zejména zhodnocení psychického

a fyzického stavu klienta pro potřeby stanovení postupů ošetřovatelské péče
a ošetřovatelského plánu, seznámení s domácím řádem zařízení, informaci o možnosti
uložení peněz a cenností a seznámení s Právy pacientů


ošetřovatelský

plán,

který

obsahuje

datum,

ošetřovatelskou

diagnózu,

cíl,

ošetřovatelské intervence , vyhodnocení , datum , podpis


záznam vývoje zdravotního stavu, provedené ošetřovatelské intervence sestra

průkazným způsobem zaznamenává a jejich splnění zapíše do ošetřovatelské dokumentace za
svoji pracovní směnu
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ošetřovatelskou propouštěcí nebo překladovou zprávu, v níž se zejména uvede:

-

shrnutí ošetřovatelské diagnózy

-

aktuální údaje o poskytnuté ošetřovatelské péči včetně časových údajů

o poslední poskytnuté péči, poslední podání léčivých přípravků a použití zdravotnických
prostředků
-

aktuální údaje o psychickém a fyzickém stavu klienta

-

záznam o rozsahu informace podané klientovi či jeho zákonnému zástupci

o dodržování léčebného režimu v rámci ošetřovatelské péče při propouštění z ústavní péče


nepovinné části ošetřovatelské dokumentace, týkající se například hojení ran,

dekubitů, záznam o bolesti.

1.7.3 Systém dokumentace
Podle zásad zdravotnického zařízení lze k zápisu ošetřovatelských intervencí , hodnocení
a reakcí klienta používat některý ze systému dokumentování.


Tradiční popisné zapisování – je přesnou chronologickou zprávou o stavu klienta,

provedených intervencích a reakcích na ně. (16,s.285)


Dokumentace orientovaná na problém (POMR) – systém je zaměřen na specifické

problémy klienta, je vytvořený lékaři a sestry se mu přizpůsobily. Obsahuje 5 součástí:
databázi, seznam problémů, úvodní plán, záznamy o stavu klienta a propouštěcí zprávu.
(16,s.286)


Systém problém – intervence – evaluace (PIE) – tento systém třídí informace

podle problémů klienta, jedná se o zaznamenání identifikovaného problému, příslušné
intervence a evaluace= hodnocení stavu klienta.(16,s.288)


Focus charting – tento způsob je zaměřen na fokus, tj. ošetřovatelskou diagnózu,

příznak, symptom, chování klienta, zvláštní potřeby, akutní změna stavu atd. Do sloupce
pro záznam dat se zapisují subjektivní a objektivní informace, intervence okamžité i budoucí
a posouzení stavu klienta, reakce na ošetřovatelské zásahy.(16,s.289)


Zaznamenávání podle výjimek – systém se výrazně liší od předchozích.

K dokumentování používá pouze významné abnormální nálezy v popisné části záznamu.
K tomuto systému je nutné znát a držet se standardů pro ošetřovatelské posuzování
a intervence, dodržovat písemné standardy praxe. Zapisují se tedy pouze odchylky
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od standardů.(16,s.290) Tento systém se jeví poměrně náročný, hrozí riziko opomenutí
záznamu, či nedostatečné posouzení odchylky a následně nezaznamenání do dokumentace.
Mnoho z těchto systémů zapisování se v našich podmínkách nevžilo.
1.7.4 Používání HINZ dokumentace

Cílem vedení HINZ informačního a dokumentačního systému je vedení společných
ošetřovatelských a medicínských záznamů o klientovi. Tato dokumentace umožňuje
přehledné zobrazení veškerých informací individuálně o každém klientovi v průběhu jeho
hospitalizace.(17,s.30)

Pozitiva HINZ dokumentace


dokumentace je kompletně zaměřena na klienta



informace jsou rychlé, přehledné, umožňují kvalitní přenos informací uvnitř týmu



předtištěné formuláře snižují počet chyb a časové nároky



je důkaz o provedení výkonů sester



usnadňuje realizaci ošetřovatelského procesu v praxi



zlepšuje kvalitu péče



obsahuje data pro ošetřovatelský výzkum



je pomůckou pro řešení právních sporů, slouží rovněž k nahlédnutí klientovi



statistické informace usnadňují předvídání a plánování zdravotnických služeb

v budoucnosti


záznamy mohou být použity jako didaktická pomůcka k výuce studentů



slouží ke kontrole kvality poskytované péče (17,s.30)

Negativa HINZ dokumentace


vyšší pořizovací náklady



někdy omezení místa pro pořízení záznamu, tím i menší přehlednost

Obsah složky HINZ dokumentace


vstupní formuláře ošetřovatelské anamnézy



přijímací protokol



lékařský terapeutický plán, teplotní tabulka
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ošetřovatelský plán včetně realizace výkonů



hodnocení reakcí klienta



další formuláře : záznam bolesti, šokové záznamy, bilanční listy, TRF listy, akutní

karty atd.(17,s.30)
Desky jsou vyrobeny ze speciálního plastového materiálu, který umožňuje flexibilitu a tím
i snadnou manipulaci se složkami, rovněž obsahuje barevné jezdce, které ukazují konkrétní
ošetřovatelské zásahy např.: aplikace ATB, inzulínu a podobně a šetří tím čas.
Cílem této dokumentace je sjednocení lékařských a ošetřovatelských záznamů. Jejím
principem je samostatný formulář pro každého klienta.(17)
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1.8 Záznamy v ošetřovatelské dokumentaci
1.8.1 Hlavní zásady pořizování záznamů do ošetřovatelské dokumentace
„Dobře formulovaný problém je napůl vyřešený“ (7,s.120)
Důraz se klade na fakta, které vyjadřují změnu ve zdravotním stavu klienta nebo v jeho
chování, popřípadě změnu stavu , který se u něj předpokládá. (13,s.135)

1.8.2 Pravidla pro vedení ošetřovatelského záznamu


Zapisovat pouze perem tak, aby byl záznam nesmazatelný a čitelný.



Pokud nastane v zápisu chyba, lze jí opravit:

o

Vodorovným proškrtnutím

o

Nadepsat „ chyba“ a podepsat se

o

Zapsat správně informaci



Záznam provádí pouze osoba, která péči vykonává či podává léky. Sestra by neměla

zaznamenávat výkon, který sama neprováděla a neměla by žádat, aby za ni záznam provedl
někdo jiný.


Je vhodné zapsat výkon poté, co byl proveden.



Zaznamenávat reakci klienta na výkon.



Činnosti a pozorování personálu s nižší kvalifikací lze zaznamenat pouze v případě,

jestliže si může sestra ověřit jejich pravdivost.


Nepoužívat značku „dtto“ (u této zkratky nelze prokázat, zda byl výkon opravdu

proveden), raději používat jiný způsob záznamu.


Nenechávat nevyplněnou linku, tímto se zabrání dopsání informací nad podpis.



Všechny záznamy musí obsahovat datum, čas a podpis sestry, která zápis provedla.



Používat jen takové zkratky, které jsou ve zdravotnickém zařízení běžně používané.



Ošetřovatelské intervence lze zaznamenávat několika slovy, heslovitě, možno

používat odbornou terminologii běžně užívané záznamové zkratky. Údaje není třeba psát
v celých větách. (13,s.136)
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Závěrem lze říci, že jedním z cílů ošetřovatelství je dosáhnout v rámci zdravotnických
zařízení propojenosti v oblasti ošetřovatelské dokumentace. Znamená to mj. i používat
jednotnou terminologii pokud jde o ošetřovatelské diagnózy, očekávané výsledky a
ošetřovatelské intervence.
Dobře vedená ošetřovatelská dokumentace má z hlediska kvality péče mimořádný
význam. Vede ke spokojenosti klientů a to je jedním z hlavních cílů profesionálního
ošetřovatelství.(17,s.12)
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2 Seznámení s pracovištěm DD a ÚpD Bohumín
2.1 Popis zařízení
Celek Domova důchodců a ústavu pro dospělé Bohumín, příspěvkové organizace kraje tvoří
4 detašovaná pracoviště:
1.

Domov důchodců, Slezská 23, Bohumín

2.

Domov důchodců a ředitelství, Šunychelská 1159, Bohumín

3.

Ústav pro dospělé, Koperníkova 870, Bohumín

4.

Stravovací provoz, prádelna, garáže, Šunychelská 1159, Bohumín

Charakteristika poskytovaných služeb
Domov důchodců
Cílová skupina: senioři v nepříznivých soc. situaci, se sníženou soběstačnosti
v základních životních dovednostech, senioři s omezenou schopností sebeobsluhy, senioři
vyžadující sociálně – ošetřovatelskou péči, senioři nemocní či se zdravotním postižením.
Oddělení má ošetřovatelské jednotky rozděleny pro klienty imobilní a částečně imobilní.
Posláním zařízení je poskytnout cílové skupině prostřednictvím služeb sociální zázemí,
které již nejsou schopni vzhledem k svému stáří a zdravotnímu stavu si zajistit a nadále
setrvávat ve svém domácím prostředí. Tuto náročnou a potřebnou službu jim nemůže zajistit
rodina ani jiné instituce a dostupné terénní služby.
Cílem zařízení je poskytovat služby v takové kvalitě, aby bylo dosaženo stabilizace
a zvyšování kvality úrovně života seniorů, aby byla dodržována práva uživatelů služeb
a aby byl v co největší míře zajištěn běžný způsob života uživatele dle jeho potřeb.(21)
Ústav pro dospělé
Byl zřízen za účelem poskytování komplexních služeb sociální péče mentálně postiženým
dospělým občanům, se zaměřením na rozvoj všech složek osobnosti.
Do zařízení jsou přijímáni občané, kteří mají mentální či psychické postižení, nejsou
schopni zůstat ve svém domácím prostředí a potřebují celodenní dohled odborného
personálu.
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Potřebnou péči nebylo možno zajistit za pomoci rodiny ani jiných dostupných služeb v jejich
okolí.
Domov se zaměřuje na pracovní, rozumovou, estetickou, hudební a tělesnou výchovu
klientů a rozvíjí jejich zájmovou činnost.(21)
Rozsah poskytovaných služeb obou zařízení:


Ubytovací - celoroční ubytování s možností trvalého bydliště na adrese zařízení



Stravovací – poskytování pravidelné stravy

s přihlédnutím k dietnímu režimu

obyvatele


Všeobecné – péče o ošacení obyvatel, praní prádla a úklid



Sociálně – ošetřovatelské – pomoc či poskytnutí pomoci při sebeobslužných

činnostech


Zdravotní – plnění závislých , nezávislých a součinných ošetřovatelských zásahů



Logopedická péče



Rehabilitace, masérské služby



Výchovná činnost



Ergoterapie



Canisterapie



Podpora volno časových aktivit



Kulturní vyžití



Zájezdy



Podpora při udržování sociálních kontaktů



Psychologická pomoc



Duševní pomoc- zajištění bohoslužeb



Doprovody



Drobné nákupy



Finanční služby



Úschova a správa cenností



Nezbytná sociální a právní ochrana



Zajišťování pedikérských a kadeřnických služeb (21)
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2.1.1 Klientela
Kapacita DD a ÚpD Bohumín má celkem plánovanou kapacitu 148 klientů.
Z toho 88 klientů domova důchodců a 60 klientů ústavu pro dospělé.
Domov důchodců:


Průměrný věk klientů : 76,7 let



Pohlaví: převládají ženy



Rozdělení podle typu postižení :

střední mentální retardace 4x, kombinované

zdravotní postižení ( tělesné + mentální retardace) 1x, zdravotní postižení ( i kombinované)
a psychiatrická diagnóza 46x, psychiatrická diagnóza 16x, alkoholici 6x


Mobilita : mobilních klientů je 27, částečně mobilních 24 a imobilních 27 klientů.



Celková obložnost : 99,6425%

Ústav pro dospělé :


Průměrný věk klientů: 53,4 let



Pohlaví: převládají ženy



Rozdělení podle postižení: kombinované zdravotní postižení (tělesné + mentální

retardace) 2x, zdravotní postižení i kombinované a psychiatrická diagnóza 3x, psychiatrická
diagnóza 28x, alkoholici 6x.


Mobilita: mobilní 57 klientů, částečně mobilní 2 klienti



Celková obložnost: 99,6621 %

2.1.2 Personál DD a ÚpD Bohumín

Personál zaměřený na přímou péči o klienty:


Výchovná péče (pedagogové): 0,9 %



Obslužná péče:



Ošetřovatelský úsek:

23,8%
9,3%
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2.1.3 Standardy kvality sociálních služeb
V roce 2003 se management DD a ÚpD Bohumín rozhodl zlepšit úroveň péče o klienty
a začal pracovat na tvorbě standardů. V počáteční fázi vyhledávali dostupnou
literaturu, sbíraly se zkušenosti z okolních zařízení podobného typu. Na konci roku 2003 se
DD a ÚpD přihlásilo k čtyřdílnému vzdělávacímu cyklu týkajícího se tvorby standardů.
Tohoto 4-dílného cyklu se účastnilo 10 pracovníků v přímé péči.
V druhé fázi tohoto začínajícího procesu tvorby standardů byly sestaveny pracovní skupiny
zaměstnanců , kteří na jejich tvorbě pracovali.
Začátkům písemných forem standardů předcházela velká diskuze na pracovištích
a seznamování všech zaměstnanců s potřebností tvorby standardů.
Na pracovišti probíhaly semináře k objasnění a postupnému zavádění standardů do praxe.
Tyto standardy jsou postupně dolaďovány .
Všichni zaměstnanci mají možnost předkládat své návrhy a připomínky ke zkvalitnění
poskytovaných služeb.
Standardy sebou přinesly mimo jiné nutnost zavedení kvalitní ošetřovatelské
dokumentace, která by byla „šitá na míru“ tomuto typu zařízení.
Tím je myšleno, aby dokumentace splňovala kritéria ošetřovatelské dokumentace, nebyla
časově náročná a rovněž rychle pochopitelná.
Pracovní tým (skládající se z ředitelky ústavu, vrchní sestry, 4 staničních sester
a 1 zdravotní sestry), který se podílel na zavádění ošetřovatelskou dokumentace do praxe, se
snažil skloubit tyto požadavky a rovněž vycházel z předpokladu, že v budoucnu standardem
stanovené součásti ošetřovatelské dokumentace sestrám umožní pracovat s dokumentací
pružněji a efektivněji než je tomu nyní.
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3 Zavádění ošetřovatelské dokumentace do praxe
„Změna je dynamický proces, při kterém dojde k úpravě, jež představuje značný rozdíl.“
(8,s.251)

3.1 Teoretické východisko
Změna je buď plánovaná a řízená, nebo k ní dochází náhodou. Sestry jsou do procesu
změn na svém pracovišti zapojeny, ať jsou jejími tvůrci či na ni reagují.
To, jakým způsobem se ke změně sestry postaví, rozhodne o jejím příštím úspěchu či
nezdaru.
Jak ke změně mohou přispívat sestry? Odpověď zní : uplatňováním svých znalostí, snahou
o pochopení fází změny od teoretického východiska až po její hodnocení, rovněž svou
podporou sester manažerek, na nichž spočívá celková zodpovědnost za změny v profesi.
Každý, kdo plánuje změnu, musí postupovat podle jedné ze tří strategií. Ne všechny tři se
hodí pro zavádění změn v ošetřovatelství.
Strategie zavádění změn :


Empiricko – racionální strategie, nebo – li vysvětlené nařízení je metodou, při níž

většina lidí jedná na základě vlastního rozhodnutí a vlastního zájmu a když se rozhodne, volí
to, co přinese všem co největší úspěch. Filozofií této změny je, že inteligentní lidské bytosti
budou sledovat své vlastní zájmy.(8,s.252) Je přístupem poněkud autoritativním, který
předpokládá, že informace a instrukce potečou jedním směrem – od lidí, kteří mají znalosti
a moc, k lidem, kteří je nemají.


Například na našem pracovišti je sestra, která podává skupině sester informace a logicky je

zdůvodňuje, proč a jak používat ošetřovatelskou dokumentaci. Racionálně –empirický přístup očekává, že sestry
změny v dokumentaci pochopí a budou ji akceptovat.


Mocensko – nátlaková strategie, je metodou „shora – dolů“, kdy lidé s autoritou

přikazují druhým, aby dělali věci jinak. Jde o strategii donucovací, která předpokládá, že lidé
budou poslouchat příkazy vyšší autority. Příkaz je provázen jistou hrozbou, pokud tak
neučiní (ztráta zaměstnání či jiný trest).Tento postup jednoznačně brání iniciativě a tvořivosti
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lidí, kteří přijímají rozkazy. Rovněž nebere v úvahu, že jakmile se pozornost autority přesune
jinam, pracovníci mohou změnu ignorovat či se vrátit ke starým způsobům.
Příkladem je tedy nařízení ředitelky domova důchodců o zavedení změn do ošetřovatelské péče, zavedení
ošetřovatelské dokumentace a ošetřovatelského procesu. Nedostatek znalostí a určité předsudky mohou ovlivnit
postoj sester k plánovaným změnám a jen pod hrozbou sankcí tyto změny přijmou.

Postup je běžný ve vojenských a hierarchických organizacích, ale i tam, kde je příliš
prosazován byrokratický způsob řízení. Ve zdravotnictví to znamená nepružné
a institucionalizované způsoby poskytování péče.
Je pravdou, že v našem případě jedinou možností, jak zavést změny do ošetřovatelské praxe.



Normativně – převýchovná strategie, nebo- li dobrovolné rozhodnutí, se liší

od předchozích dvou strategií tím, že ke změnám dochází „odspodu – nahoru“. Postup
vychází z předpokladu, že změn lze nejlépe dosáhnout, pokud jsou sestry, jichž se změny
týkají, maximálně zaangažovány. Nový způsob práce pozitivní výsledky pak považují za své
vlastnictví, cítí vlastní zásluhy v jejich zavedení. Je pravděpodobnější, že nový systém bude
spontánně a lépe fungovat. (4,s.34) Normativně – převýchovná strategie se hodí
pro ošetřovatelství nejvíc, protože pomáhá profesi neustále rozvíjet.
Ideální situace pro zavedení změn do ošetřovatelské praxe by tedy nastala po vzájemné domluvě sester
v horizontální linii - naplánování průběhu změn za společného souhlasu všech sester s cíli.
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3.2 Reakce na změny
V procesu změn lze pozorovat různé role a reakce těch, kteří změny provádějí. Uplatňují se
zde tři typy sester:
Tvůrci změn


V praxi to mohou být sestry / pracovníci plní nápadů o tom, co se má změnit. Dokáží

argumentovat, vyvíjet tlak a často něco prosadí díky svému charismatu, vášni či
nadšení.(15,s.27) (ředitelka DD)
Realizátoři změn


Mají schopnost změny provádět, usnadňují jejich zavedení. V některých případech lze

využít realizátora, který přichází „zvenčí“ a není zatížen tradičními postupy pracoviště.
Výhodou je, že sestra či konzultant netrpí „ profesionální slepotou“, která často
postihuje ty, jež pracují příliš dlouho v jednom zařízení.(15,s.27). Za nevýhodu lze považovat
zvýšení finančních nákladů vynaložených za změnu. (tým složený ze staničních sester zařízení)
Příjemci změn


Do této početné skupiny patří sestry, které samy změnu nevymýšlejí, ale přijímají ji

do své praxe a jsou ovlivněny výsledky změněného stylu práce.(15,s.27)


Skupina může být rozdělena na váhavce , kteří jsou zpočátku ke změně skeptičtí a na

odpůrce, jež mohou klást značný odpor .(15,s.27) (personál DD a ÚpD)


V praxi to znamená, že sestra manažerka musí při realizaci změn předvídat , jak

budou podřízené sestry na změny reagovat. K těmto informacím však musí přistupovat
opatrně. Reakce lidí nejsou úplně předvídatelné.(15)
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3.3 Průběh změny
Proces, kterým je změna zaváděna, probíhá v obdobných fázích jako ošetřovatelský
proces.(4,s.37)

o

Zhodnocení situace – co je třeba udělat
V praxi to znamenalo analýzu situace, která vyžadovala potřebu vytvoření nové, vhodné

dokumentace pro domov důchodců a ústav pro dospělé. Rovněž bylo nutné zhodnotit znalosti a dovednosti
zdravotních sester, jejich ochotu na změnu přistoupit.


o

Stanovení cíle – čeho chceme dosáhnout
Cíl byl jasný: kvalitní dokumentace, která umožní přehledné zdokumentování

ošetřovatelských aktivit.


o

Plánování, rozhodování – jak chceme cíle dosáhnout
Jedinou možností, jak dosáhnout cíle, bylo vytvořit tým, který by celý proces změny řídil,

byl dostatečně seznámen s trendy v moderním ošetřovatelství, o změnu se aktivně zajímal a do procesu změn se
zapojoval. Bylo nutné edukovat personál zařízení, kontrolovat jeho práci s ošetřovatelskou dokumentaci, jejich
pokroky byly hodnoceny kladně - pochvalou, eventuální nedostatky byly odstraněny a chyby konzultovány.



Realizace – uskutečnění plánu
Než se změna začne provádět, měly by sestry zhodnotit situaci a rozhodnout, zda

mají patřičné znalosti, dovednosti a zdroje pro dosažení svých cílů.


Bez ohledu na cíl musí všechny návrhy na změnu splňovat určité

předpoklady: (15,s.25)


Je třeba znát, jak daná organizace funguje a kdo jsou její vlivní činitelé –

ředitelka DD a ÚpD Bohumín


Je třeba znát potřebné zdroje a jak je možno získat - pomoc ředitelky VZŠ,

literatura


Mít dovednosti pedagogické, komunikační a dovednosti v týmové práci –

při plánování změny je důležité stanovit člena týmu, jež má odpovídající znalosti, získané
studiem, dostatečné komunikační a pedagogické znalosti, které si mohl v minulosti
vyzkoušet. Je třeba počítat s častou edukací personálu, konzultacemi atd.


Znát své schopnosti, silné stránky x omezení a nedostatky – znalosti a dovednosti

konzultanta x neochota ostatních sester zapojit se do realizace změn


Uvědomovat si, jak je situace použitelná v praxi- srozumitelnost nové dokumentace,

zvýšení prestiže ošetřovatelské profese v domově důchodců
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Mít dostatek času – v případě realizace změn v domově důchodců zde byl značný časový

skluz


Vědět, jak změny dosáhnout, znát různé strategie, které lze použít – využití

přístupu racionálně – empirického. V případě neochoty personálu pro realizaci změn byl použit přístup
mocensko – nátlakový.


Mít podporu vedení a školských institucí – podpora top managementu DD a ÚpD

Bohumín a spolupráce s VOŠZ Ostrava.

Zavedení i té nejjednodušší změny se proto někdy střetává s mnoha různými potížemi
a úspěch závisí na velmi mnoha faktorech. (15,s.25)
Nejprve byla připravena pracovní verze ošetřovatelské dokumentace podle jiných domovů důchodců, tak aby
splňovala stanovené podmínky: formuláře podle modelu Gordonové, jednoduchost, přehlednost, časová
nenáročnost.
Poté byla tato dokumentace konzultována s ředitelkou VOŠZ, která se problematikou moderního ošetřovatelství
zabývá řadu let. Na pracovní schůzce byla probrána pozitiva, ale i negativa chystané změny, byla
zkompletována pilotní verze dokumentace.
Tato pracovní verze dokumentace byla předložena ke schválení managementu domova důchodců, jež byl
v procesu změn zainteresován. Znovu byly konzultovány chystané změny.
K realizaci změn bylo vybráno oddělení, kde byl předpoklad, že změna bude personálem přijata veskrze kladně
a pilotáži budou nakloněni. Začátek změny byl stanoven na 1.10.2004.
Nejprve byla svolán personál na pracovní schůzku, kde probíhala edukace zdravotnických pracovníků
o chystaných změnách, byla jim předvedena ošetřovatelská dokumentace, vysvětleno, jak se s touto
dokumentaci pracuje, apod. Doba na edukaci byla nedostatečná ve srovnání se studiem ošetřovatelského
procesu na zdravotnické škole (3- 4 roky), sestry neměly dostatečné znalosti. Doba vymezená pro instruktáž
skýtala pouze1 měsíc. Sestry však byly poučeny, že mají své dotazy a pochybnosti konzultovat s kýmkoliv z týmu
pověřeného řízením změny.
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3.4 Zavádění změny v dílčích krocích
Ideální zavádění změny v praxi by mělo probíhat v 7 dílčích krocích: (15,s.30-31)


Diagnostika změn: tvůrčí tým by si měl položit otázky: Co je špatně? Co chceme

změnit a proč? Jaká je organizace práce ? Jaké problémy se vyskytují ?
Odpověď na tyto otázky byla: Nedostatečná ošetřovatelská dokumentace, neodpovídající trendům moderního
ošetřovatelství, která sebou nesla zmiňovaná právní rizika atd.



Společný souhlas s cíli

Pokud sestry nadcházející změny vítají , je pravidlem , že se sejdou, zhodnotí situaci
a rozhodnou o potřebných změnách.
V rámci zavádění změn v domově důchodců byl hlavním aktérem změn realizační tým, jež zastával roli
propagátora i realizátora změn. Ostatní zdravotní sestry se k plánování cílů stavěly vesměs negativně.
O pracovní schůzku nejevily zájem.



Plán postupu

Třetí krok přináší zmapování všeho, co má být změněno, stanovení cesty, jak změn
dosáhnout. Realizační tým musí zhodnotit podmínky personální, technické a finanční, rovněž
je potřeba určit, kdo za co bude zodpovídat.
Bylo vytipováno ošetřovatelské oddělení, kde se dalo počítat s optimální spolupráci. Rovněž bylo nezbytné,
aby se personál naučil novým dovednostem a dokázal pak zajistit požadavky, které ošetřovatelská dokumentace
vyžadovala. Byla vytisknuta ošetřovatelská dokumentace v nízkém nákladu, neboť se předpokládalo,
že po zkušební době bude nutné určité části formulářů změnit.



Vlastní realizace

Jedná se o uskutečnění plánované změny v praxi.
K realizaci změny bylo stanoveno datum 1.10.2004, první pracovní schůze celého zařízení byla určena
na 2.11.2004, kde měly sestry možnost vyjádření se k problémům , které vyvstaly při používání dokumentace.



Upevnění nového způsobu práce

Ošetřovatelská dokumentace byla zavedena, sestry v průběhu realizace zjišťovaly, co se zlepšilo, co se naopak
zlepšit nepodařilo. Za úspěchy byly pochváleny a odměněny.



Odezva

Posledním krokem bylo zhodnoceno, jak se odrazilo používání nové dokumentace na kvalitě ošetřovatelské
péče. Teprve po

modifikaci problémů lze považovat dokumentaci za zavedenou do praxe.
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3.5 Pilotní vyzkoušení změny
Naplánované změny by měly být nejprve vyzkoušeny ve zkušebním programu. Než se
změny zavedou plošně a dlouhodobě, je vhodné vybrat nejprve pracoviště, na němž se změna
v malém měřítku vyzkouší. Pak se výsledky pečlivě zhodnotí, popřípadě se korigují chyby
a teprve po dalším vyzkoušení můžeme doporučit, aby byly změny zavedeny i jinde.(4,s.40)
Realizace zkušebního programu je označována jako pilotní období. K realizaci pilotního zavedení
dokumentace bylo vybráno jedno ze 4 oddělení našeho zařízení. Jednalo se o oddělení domova důchodců,
které se nachází v areálu ředitelství DD a ÚpD, a proto měla ředitelka zařízení kdykoliv možnost zkontrolovat
a ohodnotit používání ošetřovatelské dokumentace v praxi. Rovněž se jednalo o oddělení, kde jsem byla
zaměstnaná, a proto jsem mohla se sestrami konzultovat jejich případné dotazy. Dalším aspektem pro výběr
pilotního oddělení byl ten, že sestry ze zmiňovaného oddělení byly změnám viditelněji nakloněny.
Stanovily jsme zkušební období jednoho měsíc , kdy se bude dokumentace používat na našem pracovišti, poté
proběhne pracovní schůze celého zařízení a po konzultaci zkušeností a odstranění chyb bude dokumentace
zavedena do celého zařízení.

Pilotní období má mnoho výhod.


Vychytají se včas zbytečné chyby a omyly, kterých se mohou ostatní vyvarovat.

Dalo se předpokládat, že sestry budou chyby dělat, neboť neměly dostatečné znalosti o práci s ošetřovatelskou
dokumentací.


Zkušenosti pilotního týmu mohou být užitečné pro ostatní pracoviště, která

mohou těžit z pozitivních i negativních výsledků. Zkušenosti týmu šetřily čas a také finanční
stránku. Bylo vytisknuto jen určité množství dokumentace, neboť se předpokládalo, že po uplynutí pilotního
období bude korigován obsah formulářů (doplněním či odstraněním určitých položek)


Změna je na zkoušku. Váhavé sestry i odpůrci se zapojily na zkoušku, měly více času

na adaptaci. Po tomto období připustily určité výhody nové dokumentace.


Pružné plány. Sestry přijímaly změny lépe, protože věděly , že nevyhovující věci bude možno

postupně upravovat.


Vlastní model. Zde hrál hlavní roli čas, aby sestry získaly silnější vlastnický vztah k stávajícím

změnám.
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3.5.1 Vytvoření vhodného klimatu
Pro zavedení změny v dlouhodobě zaběhané praxi bylo nezbytné ošetřovatelský terén dobře
připravit.(4,s.38)
Jak se pozná, zda je pracovní kolektiv zralý pro změnu? (4,s.38)
Zralost je podmíněna kombinací několika faktorů:


Změna společenské situace, tvorba nových zákonů

Změna společenského systému, který přinesla polistopadová doba. Jiné chápáni role
pacienta- klienta, který je zainteresován v péči o své zdraví a má právo na kvalitní způsob
ošetřování. Změna role zdravotní sestry.
Koncepce M Zd a nová legislativa (viz výše)


Nové cíle a perspektivy ošetřovatelství jako oboru

Změna v poslání sester ve společnosti, jež vyžaduje pomoc jedincům, rodině, skupině
dosahovat a uspokojovat fyzickou, psychickou a sociální pohodu v kontextu prostředí,
v němž žijí a pracují.


Změny v technologii, medicíně a zdravotní péči

Nové pojetí ošetřovatelství bylo podkladem pro vypracování koncepce ošetřovatelství.
Metodickým rámcem pro realizaci cílů ošetřovatelství je nyní ošetřovatelský proces, o blaho
klienta pečuje ošetřovatelský tým.
Příjemcem ošetřovatelské péče jsou konzumenti , klienti, vyžadující komplexní přístup
ke svým potřebám.


Nový styl vedení a cíle managementu zařízení, organizační změny

S příchodem nové ředitelky domova důchodců (bývalé vrchní sestry tohoto zařízení) nastaly změny týkající se
ošetřovatelské péče. Tato manažerka zařízení vycítila potřebu změny dosavadního způsobu práce a myšlení
sester. Samozřejmě jako hlavní cíl si klade blaho klientů domova důchodců.



Příchod propagátorů změn

Ideální způsob zavádění změn nastává, pokud se nachází na pracovišti realizátor změn se
znalostmi, jak změnu realizovat.
Po mém nástupu do pracovního poměru jsem byla oslovena ředitelkou DD a ÚpD , zda bych se tohoto úkolu neujala a stala
se součástí týmu, jež změny do domova důchodců hodlal zavést.

Propojením těchto faktorů přináší pro změnu v praxi příhodné klima.(4,s.38) Toto klima
nepůsobí na všechny zaměstnance stejně, některé sestry jsou aktivnější, jiné patří mezi
váhavce, jiné sestry jsou zásadně proti.
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V případě změn v domově důchodců lze tvrdit, že kladně reagovalo malé množství sester. Většina personálu
tvoří starší sestry neochotné cokoliv měnit či se cokoliv učit. Zastávaly postoj já už to do důchodu nějak
doklepu…“

Sestry (i jiní zdravotníci) často jakékoliv organizační změny těžko akceptují. Považují je
za zbytečné novoty, nebo za něco, co je odvádí od přímé péče o klienty. Proto při přípravě
plánu změn je nutné nejprve promyslet všechny otázky, které se jich týkají. (4,s.39) Např.:


Jak je třeba změnit postoje, chování všech, jichž se změna dotkne ?(4,s.39)

Změna postojů a chování zdravotních sester musela být radikální. Personál vyžadoval edukaci v otázkách
moderního ošetřovatelství – ošetřovatelského procesu, ošetřovatelské dokumentace atd.



Jak se změna dotkne praxe ?(4,s.39)

Bylo nutné představit si, jak budou zdravotní sestry schopny zvládat nově zavedený ošetřovatelský proces, jak se
budou orientovat v nové dokumentaci. Změny byly příliš radikální, ale nebylo možno zavádět změny postupně,
jak tomu v jiný zdravotnických zařízeních je. Bylo nutné přistoupit ke zavedení změn najednou s podmínkou,
že veškeré nesrovnalosti budou sestry konzultovat s realizačním týmem.



Jsou změny v naší kompetenci, nebo se dotýkají i kompetence jiných vedoucích

pracovníků? (4,s.39)
Za veškeré změny zodpovídala ředitelka DD, která změny v ošetřovatelské péči navrhla a navrhované změny
byly v její kompetenci.



Jak jsou sestry na změnu připraveny?(4,s.39)

Připravenost sester byla nedostatečná, ať už po stránce nedostatečných znalostí – v oblasti ošetřovatelské
teorie, etiky, komunikace, legislativy atd., či z důvodů rychlého rozhodnutí ředitelky o nutném zavedení změn.

Manažer zařízení musí intenzívně a citlivě usilovat o to, aby každá sestra: (4,s.39)


Pociťovala spontánně nutnost změny – lze tvrdit, že sestry považovaly změnu ve způsobu

práce za něco hrozivého, starší sestry odmítaly změnu hlavně proto, že ji vnímají jako kritiku své předchozí
práce.


Souhlasila se změnou – změna byla zaváděna mocensko – nátlakovým způsobem, proto se dalo

předpokládat, že souhlas sester nepřinese. Byla zde snaha vybudovat příznivé klima pro zainteresování sester se
změnou, ředitelka vyvinula veškeré úsilí, aby sestry projevily zájem o změny – semináře, dostatek literatury
apod. Sestry ovšem nadcházejícím změnám nedůvěřovaly, pociťovaly ji jako něco, co je bude okrádat
o drahocenný čas.



Očekávala podporu svých kolegyň – realizační tým názory ředitelky podporoval.



Měla pocit, že má ve svém úsilí podporu vedení a je za ně oceňována – ředitelka

zařízení se snažila vytvořit motivující pracovní prostředí. Celý realizační tým se snažil jít sestrám příkladem
a oporou v používání dokumentace , očekával pozitivní zpětnou vazbu ostatních sester. Za úspěchy byly sestry
odměňovány pochvalou a za zdárné zavedení změn se počítalo s rozdělením mimořádných odměn.
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Považovala změnu za příležitost se dobře uplatnit, ne za hrozbu – sestry změnu těžko

akceptovaly a dá se s určitostí tvrdit, že na zavedení změn by nebyly připraveny nikdy. Vyhovoval jim tradiční
způsob ošetřovatelství


Viděla, že změna je přínosná jak pro ni konkrétně, např. přináší větší

uspokojení z práce, tak lepší péči o pacienty –sestry nejevily zájem o zvýšení prestiže své profese


Měla klid a pohodu ve svém osobním životě – sestry, které mají osobní problémy, jsou

změnám méně nakloněny

Uměním je, pokud se podaří spojit manažérský styl s existující kulturou pracovního stylu.
Úspěch může podstatně ovlivnit, věnuje – li se manažer nejprve zlepšení nedobrých
pracovních vztahů na pracovišti a teprve potom se pokouší změnit způsob práce.
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EMPIRICKÁ ČÁST
4 Metodologie
4.1 Zpracování ošetřovatelské dokumentace
Hlavním účelem ošetřovatelské dokumentace je informovat ostatní členy zdravotního
týmu o činnostech , které souvisejí s diagnózou, léčbou a péčí o klienta. Je tedy velice těžké
shrnout tyto požadavky do co nejstručnějších slov tak, aby každý člen ošetřovatelského týmu
všemu rozuměl, aby sestra, která hodnotí klientův stav, uměla najít ten správný problém
a dokázala jej správně vyřešit.
Koncem roku 2004 jsem byla oslovena, abych se zapojila do tvorby vhodné ošetřovatelské
dokumentace, jež by vyhovovala potřebám DD a ÚpD Bohumín. Při sestavování mnou
navrhované ošetřovatelské dokumentace jsem používala hlavně knihu Kapesní průvodce
zdravotní sestry a učila jsem sestry s touto pomůckou pracovat.
Ošetřovatelská

dokumentace

se

skládala

z:

Ošetřovatelské

anamnézy

klienta,

Ošetřovatelského plánu, Záznamu vývoje zdravotního stavu , Ošetřovatelské propouštěcí
a překladové zprávy a Nepovinných částí dokumentace (Hojení ran, dekubitů,
Protokol o pádu atd.)
Při tvorbě ošetřovatelské dokumentace jsme se rozhodli využít pomoci počítačů, abychom
ulehčily práci sestrám s tvorbou dlouhodobých ošetřovatelských plánů. Vycházeli jsme
z poznatku, že mnohé diagnózy jsou u klientů sociálního zařízení neměnné a tudíž je lze
zadat do počítače, vytisknout a dle potřeby pozměnit, obnovit či zrušit. Aktuální problémy lze
zaznamenat do krátkodobého ošetřovatelského plánu.
Takto vytvořená ošetřovatelská dokumentace splňovala očekávání a přinášela kýžené
výsledky (ulehčovala vyplňování, krátila čas strávený administrativou).
Jako metodu k získání informací, které mi měly umožnit retrospektivní pohled na využití
ošetřovatelské dokumentace jsem použila dotazník, který vyplňovali všichni členové
ošetřovatelského týmu, kteří dle mého názoru s ošetřovatelskou dokumentací pracují. Chtěla
jsem zmapovat nedostatky ošetřovatelské dokumentace, možné podněty k úpravám, ale i
postoj a vztah pracovníků jak k ošetřovatelské dokumentaci jako takové, tak i jejich postoj
k zavádění nových metod do ošetřovatelské praxe, ochotu se dále vzdělávat či podílet se
na reorganizaci v ošetřovatelství.
Je ovšem pravdou, že nyní, kdy jsem měla možnost po určité době nahlédnout (po 2 letech
mateřské dovolené), jak jsou pracovníci s ošetřovatelskou dokumentaci spokojeni,
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zaznamenala jsem, že v ošetřovatelské dokumentaci proběhly nelogické zásahy a různé
úpravy. Tím byly změněny jednotlivé body modelu Fungujícího zdraví dle Gordonové a
narušena přehlednost, systematičnost a návaznost dokumentace. (viz. Příloha) Staniční sestry
a vrchní sestra se rozhodly ještě více zestručnit ošetřovatelskou dokumentaci v domnění, že
takto opravená dokumentace bude potřebám oddělení více vyhovovat. Docílily tak jedině jisté
„chaotičnosti“ v ošetřovatelské dokumentaci.
Chápu rozhořčení jednotlivých pracovníků, kteří jsou nespokojeni s vyplňováním
dokumentace a jejichž argumentem je mnoho „zbytečného“ vypisování. Nyní, když byla
narušena koncepce ošetřovatelské dokumentace, opravdu dochází k zbytečnému vypisování
s nedostatečnou návazností jednotlivých informací.
Překvapující je ovšem, že na těchto změnách se podílely staniční sestry, vrchní sestra
a sestry se specializací /PSS/, které by měly vědět, jak má správná ošetřovatelská
dokumentace vypadat a co má dokumentace dle modelu Gordonové obsahovat.
Každé sestavení ošetřovatelské dokumentace vyžaduje několik přehotovení do té doby,
než se najde ta nejvíce vyhovující verze. Avšak je nutné, aby tato verze splňovala
předpoklady kvalitní ošetřovatelské dokumentace..
Ve výsledcích výzkumu byly odpovědi zaneseny do grafů. Specifikující odpovědi byly
jednotně popsány, zajímavé hodnoty a odpovědi zvýrazněny a podrobeny výraznějšímu
zamyšlení.
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5. Zkoumaný soubor a použité metody
5.1. Metoda výzkumu
Na základě získaných teoretických poznatků a cílů šetření jsem sestavila pro respondenty
dotazník, který byl anonymní. Určen byl všem členům ošetřovatelského týmu, kteří pracují
s ošetřovatelskou dokumentací v Domově důchodců a Ústavu pro dospělé v Bohumíně.
Dotazník obsahoval 17 otázek. V dotazníku jsem použila 8 otázek z bakalářské práce Jany
Královcové z roku 2004, která se zabývala problematikou ošetřovatelské dokumentace.
Výzkum proběhl v Domově důchodců a Ústavu pro dospělé v Bohumíně. Respondenti
vyplňovali dotazník na odděleních za mé nepřítomnosti, po vyplnění vložili dotazník do
obálky.
Kontaktními osobami byly staniční sestry. Až na několik vyjímek (v podobě odmítání
spolupráce vrchní sestry a jedné staniční sestry),

proběhlo dotazníkové šetření hladce.

Výzkumné šetření probíhalo v období od 24.1.2007 do 20.2.2007.

- 45 -

5.2. Charakteristika výzkumného souboru
Do šetření bylo zahrnuto 62 členů ošetřovatelského týmu, kteří pracují s ošetřovatelskou
dokumentací. Celková návratnost dotazníků byla 60 kusů ( 2 pracovnice byly na mateřské
dovolené). Výsledky byly zpracovány v programu Word 2000 a Excel 2000.
Respondenti byli členové ošetřovatelského týmu z:


Domova důchodců na ulici Slezská



Domova důchodců na ulici Šunychelská



Ústavu pro dospělé na ulici Koperníkova

5.2.1. Anonymní dotazník
Dotazník obsahoval 17 otázek, z nichž na 8 mohli respondenti odpovědět i konkrétněji
(otázka č.2,,4,5,8,11,12,13,17), dle vlastního uvážení.
Prvních 6 otázek se týkalo zjištění věku (otázka č.1), výše dosaženého vzdělání (otázka č.2),
roku dosažení kvalifikace (otázka č. 3) , studia v současné době (otázka č.4), pracovního
zařazení na daném oddělení (otázka č.5) a délky praxe na daném oddělení (otázka č.6).
Další otázky se již týkaly používané ošetřovatelské dokumentace, jednalo se o 10
zjišťovacích otázek s možnostmi většiny odpovědí typu : ano, ne , v pěti případech nevím
(otázka č.9, 10,11,14,16). Poslední otázka se týkala získávání informací.
Otázka č.7 – Jak dlouho pracujete s ošetřovatelskou dokumentací na tomto oddělení ?
Otázka č.8 – Je tato ošetřovatelská dokumentace systematická a ucelená ? – tato otázka je
s možností aktivní odpovědi na konkretizující otázku : Pokud ne, v čem vidíte její
nedostatky?,
Otázka č.9 – Proběhl na Vašem oddělení audit (hodnocení kvality ošetřovatelské péče), který
čerpal z Vaší ošetřovatelské dokumentace ?,
Otázka č.10 – Byla jste seznámen(a) s výsledky auditu ?
Otázka č.11 – Byly v rámci auditu shledány nějaké nedostatky ? – s vyzváním ke konkrétnější
odpovědi : ano, jaké …?
Otázka č.12 – Myslíte si, že ošetřovatelská dokumentace je přínosem pro Vaši práci ?- opět
s možností konkrétnější odpovědi : ano, v čem…? , ne, v čem…?
Otázka č.13 – Je ošetřovatelská dokumentace přirozenou součástí zdravotnické dokumentace?
– s opětovným vyzváním ke konkrétnějšímu vyjádření u odpovědi : ano, které kategorie s ní
pracují …?
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Otázka č.14 – Vnímáte zavádění změn do praxe jako přínos pro zlepšení kvality péče o
klienta?
Otázka č.15 – Jaké bylo pro Vás osobně zavedení ošetřovatelské dokumentace na oddělení?
Otázka č.16- Chcete se sám(a) podílet na zavádění změn do oblasti ošetřovatelské péče ?
Otázka č.17- Informace o novinkách v ošetřovatelské péči získáváte ze ( uveďte 1 zdroj) : respondenti si mohli vybrat 1 zdroj, ze kterého nejčastěji získávají informace o novinkách
v ošetřovatelské péči. Jednalo se o : zdravotnický (ošetřovatelský) tisk, zdravotnickou
(ošetřovatelskou) literaturu, účast na seminářích , další studium na VŠ či PSS, nebo se mohli
konkrétněji vyjádřit u odpovědi : jiné.
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6. Výsledky výzkumu
6.1. Charakteristika výzkumného souboru
V této výzkumné části jsem zadala pět osobních otázek .
OTÁZKA: 1., Jaký je Váš věk ?
a, 18 – 25, tuto možnost označilo 5 z 60 dotázaných.
b, 26 -35, tuto možnost označilo 25 z 60 dotázaných.
c, 36 – 45 a výše, tuto možnost označilo 30 dotázaných.
Graf č.1

Jaký je Váš věk ?
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Výzkumný soubor se skládal z 8 % členů ošetřovatelského týmu ve věku 18 – 25 let, 42 %
pracovníků bylo ve věku 26 – 35 let, 50 % členů ošetřovatelského týmu je ve věku 36 – 45 let
a více.
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OTÁZKA : 2., Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?
a, střední zdravotnická škola s maturitou – dokončilo 8 z 60 respondentů.
b, vyšší zdravotnická škola – diplomovaná sestra – neabsolvovala žádná sestra.
c, postgraduální studium sester – sestra specialistka /dále PSS/ - vystudovalo 7 sester z 60.
d, vysokoškolské studium – Bc., Mgr., PhDr., Ph.D. – vystudoval 1 pracovník z 60.
e, jiné, které…? – uvedlo 44 zaměstnanců z 60.
Graf č.2
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?
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Graf č.3
Vaše dosažené nejvyšší vzdělání - jiné, které...?
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Nejvíce , tedy 73 % členů ošetřovatelského týmu vystudovalo jinou školu než zdravotní,
pracovníci uváděli zejména ošetřovatelský kurz a to 18 zaměstnanců, 14 uvádělo střední
odborné učiliště a 8 členů ošetřovatelského týmu vystudovalo střední odbornou školu
s maturitou. 4 členové ošetřovatelského týmu mají vystudované gymnázium a následně
absolvovali pedagogické minimum.

Střední zdravotnickou školu vystudovalo 8 sester,

následně pak postgraduální studium absolvovalo 7 sester. 1 člen ošetřovatelského týmu
studuje vysokou školu. Vyšší zdravotnické vzdělání neabsolvoval žáden z pracovníků.
Soubor se tedy skládal z 73 % členů týmu se vzděláním jiným než je střední zdravotnická
škola.
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OTÁZKA : 3., Ve kterém roce jste získal(a ) kvalifikaci ?
a, do roku 1980 – vystudovalo 8 z 60 pracovníků.
b, do roku 1989 – vystudovalo 8 z 60 pracovníků.
c, po roce 1990 – vystudovalo 44 z 60 pracovníků.
Graf č. 4

Ve kterém roce jste získala kvalifikaci ?
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Nejvíce uváděná získaná kvalifikace byla po roce 1990 , a to u 44 členů ošetřovatelského
týmu, do roku 1980 získalo kvalifikaci 8 pracovníků a do roku 1989 rovněž 8 členů
ošetřovatelského týmu.
Soubor se tedy skládá z pracovníků, kteří svoji profesní dráhu ve zdravotnictví získali
v době, kdy již započaly změny ve zdravotnickém systému.
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OTÁZKA : 4., Studujete v současné době?
a, PSS – neuvedla žádná sestra.
b, Bc., Mgr., PhDr., PH.D. – uvedl 1 zaměstnanec z 60.
c, jiné – neuvedl opět žádný zaměstnanec.
d, nestuduji – uvedlo 59 zaměstnanců z 60.

Graf č.5
Studujete v současné době ?
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V současné době studuje pouze 1 člen ošetřovatelského týmu vysokou školu, zbylých 59
zaměstnanců nestuduje.
Aktivní ve studiu jsou tedy v současné době 2 % členů ošetřovatelského týmu.
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OTÁZKA: 5., V domově důchodců a Ústavu pro dospělé jste zaměstnaná jako :
a, ošetřovatelka – tuto možnost uvedlo 19 pracovníků z 60.
b, zdravotní sestra – tuto možnost uvedlo 16 sester z 60 zaměstnanců.
c, ergoterapeut, fyzioterapeut – tuto možnost uvedlo 10 pracovníků z 60.
d, pedagogický pracovník – tuto možnost zaškrtlo 9 zaměstnanců.
e, jiné….? – zde bylo uvedeno 6 odpovědí, z nichž 1 byla ředitelka DD a ÚpD a zbývajících 5
se uvedlo jako pečovatelky.
Graf č.6
V domově důchodců a ústavu pro dospělé jste zaměstnaná jako :
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Nejvíce zastoupená profese v DD a ÚpD Bohumín je pozice zdravotních sester , a to v počtu
20 sester, jako ošetřovatelka je zaměstnáno 15 pracovníků. Na pozici fyzioterapeutů
a ergoterapeutů pracuje 10 pracovníků. Jako pedagogický pracovník je zaměstnáno 9 členů
ošetřovatelského týmu. Ze zbývajících 6 je 5 pracovníků na pozici pečovatelek a 1 pracovník
je na úrovni ředitele zařízení.
Soubor se tedy skládá převážně ze sester , kterých je 33 %.
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OTÁZKA : 6., Jak dlouho pracujete v domově důchodců a ústavu pro dospělé ?
a, 0-2 roky – tuto možnost zvolilo 6 zaměstnanců z 60.
b, 3 – 5 let – tuto možnost zaškrtlo 5 z 60.
c, 6 – 10 let – tuto možnost zaškrtlo 23 z 60 zaměstnanců.
d, 11 let a více let – tuto možnost označilo 26 zaměstnanců z 60.
Graf č.8

Jak dlouho pracujete v domově důchodců a ústavu pro dospělé ?
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Nejvíce je zastoupených 26 zaměstnanců , kteří pracují v DD a ÚpD Bohumín 11 let a více.
23 členů ošetřovatelského týmu pracuje u této organizace 6 – 10 let, s praxí 0 – 2 roky je
zastoupeno 6 zaměstnanců a s délkou praxe od 3 do 5 let je zaměstnáno 5 pracovníků.
Soubor se tedy skládá převážně ze zaměstnanců, kteří získávaly praxi již v době počátků
reorganizace ve zdravotnictví.
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OTÁZKA : 7., Jak dlouho pracujete s ošetřovatelskou dokumentací na tomto oddělení ?
a, 0- 6 měsíců – tuto možnost označili 4 zaměstnanci z 60.
b, 7 – 12 měsíců – tuto možnost označili 2 zaměstnanci z 60
c, 13 – 24 měsíců – tuto možnost označilo 54 zaměstnanců z 60
Graf č.9
Jak dlouho pracujete s ošetřovatelskou dokumentací na tomto
oddělení ?
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Po celou dobu ( 13 – 24 měsíců) používání ošetřovatelské dokumentace s ní pracuje nejvíce
členů ošetřovatelského týmu z celého zařízení a to 54 , po dobu 7 až 12 měsíců s ní pracují 2
zaměstnanci a 4 pracovníci ji využívají maximálně do 6 měsíců.
Z toho vyplývá, že většina členů ošetřovatelského týmu se podílela na aplikaci stávající
dokumentace do praxe na daném oddělení a měla by mít tudíž zkušenosti se zaváděním
nových moderních trendů do ošetřovatelství.
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OTÁZKA : 8., Je tato ošetřovatelská dokumentace systematická a ucelená ?
a, ano – tuto možnost označilo 58 pracovníků.
b, ne – tuto možnost označili 2 zaměstnanci.

Graf č. 10
Je tato ošetřovatelská dokumentace systematická a ucelená ?
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- na konkrétní otázku : Pokud ne, v čem?, mi v jednom případě respondent odpověděl, že
jejím nedostatkem je mnoho vypisování.
Graf č. 11
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Pro většinu respondentů , kterých je 58, což je 97 % z celkového počtu členů ošetřovatelského
týmu, je ošetřovatelská dokumentace systematická a ucelená. Pouze 2 členové
ošetřovatelského týmu s tím nesouhlasí.
Jediným argumentem proti stávající ošetřovatelské dokumentaci je 1 odpověď a to,
že přináší mnoho vypisování.
Doporučením je tedy, znovu se zamyslet nad možností dokumentaci pozměnit tak , aby byly
zachovány všechny položky dle modelu Gordonové.
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OTÁZKA : 9., Proběhl na Vašem oddělení audit ( hodnocení kvality ošetřovatelské péče),
který čerpal z Vaší ošetřovatelské dokumentace ?
a, ano – tuto možnost označilo 26 respondentů.
b, ne – tuto možnost označilo 28 respondentů.
c, nevím – tuto možnost označilo 6 respondentů.
Graf č. 12
Proběhl na Vašem oddělení audit, který čerpal z Vaší ošetřovatelské
dokumentace ?
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Podle 26 účastníků v přímé péči se domnívala , že audit na jejich oddělení proběhl. Dalších 28
pracovníků o něm nevědělo a 6 si nebylo jisto.
Z čeho

vyplývá,

že

v rámci

zařízení

je

nedostatečná

komunikace

mezi

členy

ošetřovatelského týmu a chybí informovanost zaměstnanců.
Návrhem by proto byly pravidelné informační schůzky managementu oddělení , které by měli
za povinnost následně informovat ostatní členy ošetřovatelského týmu.
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OTÁZKA : 10., Byl(a) jste seznámen(a) s výsledky auditu ?
a, ano – označilo 12 zaměstnanců z 60.
b, ne – označilo 43 zaměstnanců z 60.
c, nevím – označilo 5 zaměstnanců z 60.
Graf č. 13

Byla jste seznámena s výsledky auditu ?
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Převážná většina týmu (43)

nevěděla o výsledcích proběhlého auditu, 12 členů bylo

seznámeno s výsledky a 5 si nebylo jisto informacemi.
O zjištěných nedostatcích v ošetřovatelské dokumentaci, vyplývající z auditu , vědělo pouze
20 % členů ošetřovatelského týmu. Lze tvrdit , že audit, který nemá zpětnou vazbu ve smyslu
informování ošetřovatelského týmu, je bezvýznamný.
Doporučením je tedy informovat všechny zaměstnance o proběhlých auditech a snažit se
případné nedostatky napravit. Zde je znovu vidět nedostatečná práce středního managementu,
který necítí potřebu komunikovat s týmem.
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OTÁZKA : 11., Byly v rámci auditu shledány nějaké nedostatky ?
a, ano – označili 3 pracovníci z 60.
b, ne – označilo 8 zaměstnanců z 60.
c, nevím – označilo 49 zaměstnanců z 60.
Graf č. 14
Byly v rámci auditu shledány nějaké nedostatky ?
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-

na konkrétní otázku : Pokud ano, jaké ?, mi ve 2 případech respondenti odpověděli,

že audit odhalil nedostatky ve výchovné práci, rovněž je chybou, pokud není dokumentace
dostupná dohromady. V 1 případě mě zaujala odpověď : „ málo zaměstnanců“.

Graf č. 15
Pokud ano, jaké ?
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Opět převážná většina ( 49) zaměstnanců si nebyla jistá , jaké nedostatky proběhlý audit
odhalil, 8 pracovníků se otevřeně přiznalo, že tyto nedostatky nezná a jen 3 pracovníci
o nedostatcích věděli. Jejich odpovědi byly ovšem málo specifikující, proto se z nich nedá
určit, o jaké chyby týkající se přímo ošetřovatelské dokumentace , šlo.
Zarážející je tedy zjištění, že s nedostatky byli seznámeni pouze 3 zaměstnanci, což
nesplňuje ani počet staničních sester (4) a vrchní sestry (1) zařízení.
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OTÁZKA : 12., Myslíte si, že je ošetřovatelská dokumentace přínosem pro Vaši práci ?
a, ano – zaškrtlo 53 pracovníků z 60.
b, ne- označilo 7 pracovníků z 60.
Graf č.16
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- na konkrétní otázku : Pokud ano, v čem ? uvedlo shodně 7 respondentů, že ošetřovatelská
dokumentace je přínosem pro jejich práci z důvodu přehlednosti. Zbývajících 46 respondentů
se nevyjádřilo.
Graf č. 17
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- na konkrétní otázku : Pokud ne, v čem ? uvedlo 7 dotázaných , že ošetřovatelská
dokumentace přinesla méně času na klienty.

Graf č. 18
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Zde se vyjádřilo 53 členů ošetřovatelského týmu kladně k stávající ošetřovatelské
dokumentaci. Jejím kladem je podle 7 z nich její přehlednost. Zbývajících 46 kladných
odpovědí se blíže nevyjádřilo, nebyli schopni specifikovat výhody dokumentace.
Podle 7 členů ošetřovatelského týmu je ošetřovatelská dokumentace nežádoucí , neboť přináší
méně času na klienty.
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OTÁZKA : 13., Je ošetřovatelská dokumentace přirozenou součástí zdravotnické
dokumentace ?
a, ano – odpovědělo 54 dotázaných z 60.
b, ne - odpovědělo 6 dotázaných z 60.
Graf č. 19
Je ošetřovatelská dokumentace přirozenou součástí zdravotnické dokumentace ?
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-

na konkrétní otázku : Pokud ano, které ostatní kategorie s ní pracují ? odpověděl 2
respondenti, že s ošetřovatelskou dokumentací pracuje sociální pracovník. 54
respondentů se nevyjádřilo vůbec.

Graf č. 20

Pokud ano, které ostatní kategorie s ní pracují ?

60
50
40
30

52

Řada1

20
10
2
0
sociální pracovník

bez vyjádření

Šest pracovníků nepovažuje ošetřovatelskou dokumentaci za přirozenou součást zdravotnické
dokumentace, avšak většina (54) ji přijalo jako přirozenou součást zdravotnické dokumentace.
Pouze 1 člen ošetřovatelského týmu byl schopen uvést , že jako další ji využívá například
sociální pracovník.
Z otázky je patrné, že pracovníci nejsou schopni zodpovědět, které kategorie mohou
podle legislativy tuto dokumentaci využívat. Z tohoto vyplývá, že zaměstnanci nemají
dostatečně znalosti o moderním ošetřovatelství, ošetřovatelském procesu či legislativě,
která se jich bezprostředně týká.
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OTÁZKA : 14.,Vnímáte zavádění změn do ošetřovatelské praxe jako přínos pro zlepšení
kvality péče o klienta ?
a, ano – označilo 36 pracovníků z 60.
b, ne – označilo 22 zaměstnanců z 60.
c, nevím - označili 2 zaměstnanci z 60.
Graf č.21
Vnímáte zavádění změn do praxe jako přínos pro zlepšení
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Podle většiny (36) jsou změny přínosem v zlepšení péče o klienty. Zbývajících 22 se staví
k změnám záporně a nepovažuje je za zkvalitnění péče. Pouze 2 nemohou zavádění změn
posoudit.
I když se zde převažuje
přesvědčil o

kladný postoj k stávající dokumentaci , stejně mne výsledek

vhodnosti zajištění semináře pro členy ošetřovatelského týmu na téma :

„Výhody ošetřovatelské dokumentace“. I přes kladný výsledek ve prospěch změn
v ošetřovatelské praxi lze tvrdit, že mezi zaměstnanci převládá neochota a strach
z moderních trendů v ošetřovatelské dokumentaci.
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OTÁZKA : 15., Jaké bylo pro Vás osobně zavedení ošetřovatelské dokumentace
na oddělení ?
a, bez obtíží – uvedlo 28 respondentů z 60.
b, s obtížemi – uvedlo 32 respondentů z 60.
c, s velkými obtížemi – neuvedl žáden z dotazovaných.
Graf č. 22
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Pro většinu (32) zaměstnanců bylo zavedení ošetřovatelské dokumentace obtížné, ale nikdo
nepociťoval velké obtíže při zavedení dokumentace. Zbývajících 28 členů ošetřovatelského
týmu se na změnu adaptovalo bez obtíží.
Poměr je tedy 32 : 28, pro pracovníky, kteří si myslí, že přijali ošetřovatelskou dokumentaci
s obtížemi. Dá se předpokládat, že i tito zaměstnanci se s dokumentací ztotožňují a další
informace o správném vedení dokumentace je zbaví obtíží s jejím vedením.
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OTÁZKA : 16. ,Chcete se sama podílet na zavádění změn v oblasti ošetřovatelské péče ?
a, ano – odpovědělo 20 respondentů z 60.
b, ne – odpovědělo 33 respondentů z 60.
c, nevím – odpovědělo 7 respondentů z 60.
Graf č.23
Chcete se sama podílet na zavádění změn v oblasti ošetřovatelské
péče ?
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33 zaměstnanců necítí potřebu realizace v oblasti reorganizace ošetřovatelské praxe, další
členové (20)

by osobně

přistoupilo na realizaci změn do praxe. Zbývajících 7 se

nerozhodlo.
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OTÁZKA : 17., Informace o novinkách v ošetřovatelské péči získáváte ze (uveďte 1 zdroj) :
a, zdravotnického (ošetřovatelského) tisku – uvedlo 11 respondentů z 60.
b, zdravotnické (ošetřovatelské) literatury – označilo 11 respondentů z 60.
c, účasti na seminářích – uvedlo 36 respondentů z 60.
d, dalším studiem (PSS, Bc., Mgr., PhDr., Ph.D.) uvedl 1 dotázaný z 60.
e, jiné- uvedl 1 dotázaný , že informace o novinkách v ošetřovatelství získává z internetu.
Graf č. 24
Informace o novinkách v ošetřovatelské péči získáváte ze
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Graf č. 25
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Zde zaměstnanci nejčastěji uváděli, že veškeré informace, týkající se zdravotnictví získávají
z pasivní účasti na seminářích (36), stejný počet využívá zdravotnickou ( ošetřovatelský) tisk
a zdravotnický (ošetřovatelskou) literaturu v poměru 11 : 11. Pouze 1 dotázaný získává
informace z vysokoškolského studia a 1 dotázaný využívá hlavně internet.
Podle výsledků lze tvrdit, že je zde snaha vedení DD a ÚpD Bohumín motivovat své
zaměstnance ke sebevzdělávání o novinkách v ošetřovatelské péči v rámci účasti na
seminářích.
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7 Diskuze
V úvodu teoretické části bakalářské práce jsem si stanovila cíle, kterých jsem chtěla
v průběhu výzkumné práce dosáhnout.
Teoretická část
Ad.1.) V teoretické části jsem se pokusila nastínit metodologii ošetřovatelského procesu, jeho
historii, současnost, legislativu a jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu pro nutný základ
porozumění toho, k čemu nám ošetřovatelská dokumentace slouží.
Ad.2.) Dalším cílem bylo seznámit se s metodologií ošetřovatelské dokumentace. Podrobně
rozepisuji její důvody, účely a cíle. Rovněž jsem považovala za nutné zmínit se o podmínkách
sestavování ošetřovatelské dokumentace, jednotlivých složkách, správném vedení
a používání. Vše

je v jednotlivých kapitolách popsáno tak, aby bylo co nejsnazší její

pochopení.
Ad 3.) Jako další cíl jsem si vytýčila problematiku aplikace změn do ošetřovatelské péče. Pro
tuto část mé bakalářské práce jsem zvolila porovnávání teoretické, tak jak je doporučeno
postupovat v literatuře a jak probíhalo zavádění ošetřovatelského procesu v mé praxi. Snažila
jsem se vysvětlit jednotlivé strategie používané v ošetřovatelské praxi, možné problémy, které
lze očekávat při reorganizaci v ošetřovatelské péči.
Empirická část
Ad 1.) Ke zjištění současného stavu a vedení ošetřovatelské dokumentace v DD a ÚpD
Bohumín jsem použila dotazníku. V dotazníku jsem se ptala všech členů ošetřovatelského
týmu, zda vědí o nějakých nedostatcích, které jejich ošetřovatelská dokumentace má, co by
chtěli eventuelně změnit, doplnit či vynechat. Je pravdou, že již při zavádění ošetřovatelské
dokumentace v roce 2004, byl přístup sester k nadcházejícím změnám velmi skeptický
a spolupráce byla nelehká. Tato situace byla odpovědí na nedostatečnou kvalifikaci
ošetřovatelského

týmu,

nechutí

se

nadále

vzdělávat

a

rovněž

laxního

přístupu

ošetřovatelského managementu ( vrchní sestra, staniční sestra). Proto se dalo předpokládat,
že i po několika letech užívání ošetřovatelské dokumentace bude postoj sester a ostatních
členů ošetřovatelského týmu negativní, což se potvrdilo.V nynější době nejsem v Domově
důchodců a Ústavu pro dospělé zaměstnaná, proto mi chyběla zpětná vazba týkající se
přístupu sester k ošetřovatelské dokumentaci, zda se po třech letech změnila či nikoliv.
Dotazníky mi kromě 2 členů ošetřovatelského týmu (do kterého jsem zahrnula zdravotní
sestry, ošetřovatelky, pečovatelky, pedagogické pracovníky, fyzioterapeuty a ergoterapeuty)
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odevzdali všichni. Již způsob vyplnění dotazníků vykazoval, že hlavním problémem
zaměstnanců jsou nedostatečné znalosti týkající se ošetřovatelského procesu a ostatních
metod ošetřovatelské péče, nedostatečná komunikace mezi ošetřovatelským managementem
(vrchní sestra x staniční sestra) a ostatními členy ošetřovatelského týmu. Je pochopitelné, že
pokud sestry nerozumí základním otázkám moderního ošetřovatelství, nemohou následně
porozumět a správně vést ošetřovatelskou dokumentaci a rovněž z tohoto důvodu pramení
nechuť podvolovat se reorganizaci v ošetřovatelské péči.
Ad 2.) Zjištění, které mi dotazník přinesl, mě navedlo, abych navrhla ředitelce DD a ÚpD
Bohumín možnost zařídit seminář pro členy ošetřovatelského týmu na téma : Ošetřovatelský
proces v praxi , kde jim bude znovu vysvětlen ošetřovatelský proces, pochopení důležitosti
vedení ošetřovatelské dokumentace u každého nemocného, eventuelně vysvětleny pojmy
používané v moderním ošetřovatelství (audit, a podobně).
Ad 3.) Vzhledem k výsledkům dotazníku bude vhodné, aby se členové týmu v rámci semináře
znovu aktivně vyjádřili k stávající ošetřovatelské dokumentaci, vznesli své dotazy,
připomínky a návrhy na změnu ošetřovatelské dokumentace. Pro tuto příležitost lze využít
formy brainstromingu.
Ad 4.) Domnívám se, že pokud budou zaměstnanci DD a ÚpD znovu edukováni
o potřebných změnách v ošetřovatelské péči, opětně jim bude vysvětlena ošetřovatelská
dokumentace z hlediska kvality péče o klienta či z hlediska právní ochrany, mělo by dojít
k zlepšení koordinace ošetřovatelské péče a postoje zaměstnanců k této problematice. Rovněž
je nutno apelovat na sestry, aby se zamýšlely nad možnostmi dalšího vzdělávání
v ošetřovatelství, které jim přinese dostatečnou znalost moderního ošetřovatelství.
Dalším vyplývajícím problémem je nedostatečná komunikace mezi ošetřovatelským
managementem a ošetřovatelským týmem, kdy vrchní sestra nedostatečně informuje sestry
o proběhlých změnách (výsledky auditu atd.). Lze říci, že problém s aplikací změn do praxe
není ovlivněn nedostatkem materiálu k objasnění problematiky týkající se ošetřovatelské
dokumentace, nedostatkem finančních prostředků na odbornou literaturu či absencí seminářů.
Tento problém pramení z negativního postoje k změnám.
Průkopníci změn měli začátky vždycky těžké, neboť se nikdo nechce vzdát zaběhnutých
zvyklostí a postupů a učit se novému, i když mnohem lepšímu a výhodnějšímu. Časem ale
poleví i ti nejzarytější odpůrci a přijmout změny za své.
Věřím, že se i ošetřovatelská dokumentace stane dobrým pomocníkem a rádcem
při vykonávání náročné profese.
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7.1 Reakce ošetřovatelského týmu na používanou dokumentaci
Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení má mnoho členů ošetřovatelského týmu
odmítavý postoj k písemné dokumentaci a považují ji za zbytečnou.
Hlavním problémem je velký počet pracovníků, kteří mají vystudovaný jiný typ studia než
který poskytuje zdravotnická škola a proto nemají dostatečné znalosti o moderních trendech
v ošetřovatelství. To nemění ani fakt, že většina členů ošetřovatelského týmu získala
kvalifikaci po roce 1990, kdy začaly novinky v oblasti ošetřovatelské péče do českého
zdravotnictví pronikat.
V zařízení pracuje menší počet sester, nad kterým převládá nižší zdravotnický
personál a další členové ošetřovatelského týmu. Tito zaměstnanci nemohou znát použití
ošetřovatelského procesu v praxi, protože je na to jejich studium a odborná kvalifikace
nepřipravila.
Dalším závažným handicapem pro zavádění změn a používání ošetřovatelské
dokumentace je ten, že pracovníci v přímé péči o klienta nejeví zájem o studium, které by
jim ulehčilo pochopení ošetřovatelského procesu a z něj vyplývající dokumentace.
Zavádění změn do ošetřovatelské praxe vnímá většina zaměstnanců jako zkvalitnění
péče o klienta, avšak sami by se raději na změnách nepodíleli.
Většina pracovníků je u organizace zaměstnaná nejvíce mezi 6 – 11 lety a více.
Tito pracovníci se tedy setkávají se stávající dokumentací od jejich prvopočátků a to je od
roku 2004. Její aplikaci do praxe však vnímali spíše jako obtížné. Nyní ji však považují
za systematickou a ucelenou, přinášející přehled o klientovi.

Rovněž se pro ně stala

přirozenou součástí zdravotnické dokumentace.
Hlavním úskalím je ovšem přenos informací v rámci zařízení mezi členy managementu
a ostatními členy ošetřovatelského týmu.
O proběhlém auditu nevědělo více zaměstnanců, s výsledky nebyli seznámeni a pokud
ano, nebyly schopni výsledky formulovat.
Správně vedená dokumentace i plánování ošetřovatelské péče zajistí jak kontinuitu této
péče , tak i potřebnou informovanost dalších členů týmu, který zajišťuje ošetřovatelskou péči
o klienty.
Členové týmu často namítají, že si mohou předávat všechny informace ústně nebo si
vzájemně napsat vzkaz. Je však důležité si uvědomit, že zdravotník není stroj , aby si
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zapamatoval vše. Při předávání směny může dojít ke zkreslení informace , což je naprosto
logické, neboť při počtu 20 klientů na ošetřovací jednotce si nelze vše zapamatovat.
Samotná dokumentace by měla sloužit k zpřehlednění a zdokumentování ošetřovatelské péče.
Do budoucna by každá zdravotní sestra měla umět využít ošetřovatelský proces v praxi,
rovněž tak znát správné používání a vedení ošetřovatelské dokumentace v praxi tak, aby se
pro ni stala dobrým pomocníkem a rádcem.
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ZÁVĚR

„Ošetřovatelství a sestry jsou dnes zapojeny do širších společenských změn a jsou jejich
součástí, někdy jsou jejich původci a změny sami popohánějí, jindy jsou jimi pouze hnány.
Nikdo nezůstane nedotčen.“

(15,s.23)

Existují změny , které podporují lepší kvalitu ošetřovatelské péče a změny, které kvalitu
ošetřovatelské péče ohrožují. Troufám si tvrdit, že zavedení ošetřovatelského procesu
a ošetřovatelské dokumentace do praxe patří k prvnímu zmiňovanému případu.
Největším problémem však je, že většina zdravotníků se jej nesnaží pochopit logicky
a uvědomit si jeho výhody. Tato situace pramení z nepřesného výkladu ošetřovatelského
procesu. Tento je sice vysvětlován na různých seminářích a nebo v postgraduálním studiu,
ale některé sestry jej pak nedokáží správně uchopit a využít v praxi.
Navrhnout ošetřovatelskou dokumentaci , tak aby vyhovovala danému sociálnímu zařízení
a splňovala specifická kritéria je velice obtížné. Úskalí přináší personální zastoupení
na odděleních, které skýtá spíše nižší zdravotnický personál či pedagogické pracovníky
a terapeuty než zdravotní sestry. Proto bylo nutné vytvořit stručnou a

přehlednou

dokumentaci, se kterou budou moci pracovat všichni členové ošetřovatelského týmu. Nelze
ale do nekonečna omlouvat neznalost trendů v ošetřovatelství z důvodu jiné kvalifikace či
vyššího věku pracovníků.
Domnívám se, že pro členy ošetřovatelského týmu , kteří procházejí neustálými změnami
v ošetřovatelství , je nemožné, aby pracovali s ošetřovatelskými plány bez dostatečné znalosti
ošetřovatelského procesu a dostatečného personálního obsazení.
„K rysům moderního ošetřovatelství , které přijala ČAS, patří nejen zavádění
ošetřovatelského procesu do všech sfér péče o nemocného i zdravého jedince , ale také
kvalitní ošetřovatelská dokumentace. Účelem dokumentace přitom není jen zaznamenávání
poskytované péče, ale především výpověď o fyzickém , emocionálním i sociálním stavu
klienta, jeho reakci na lékařské a ošetřovatelské intervence a zajištění kontinuity
zdravotnické péče.“ (16)
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změn - průběh změn – pilotáž – reakce – vize vedení dokumentace.
Bakalářská práce se zabývá problémy při zavádění ošetřovatelského procesu do praxe
v sociálním zařízení.
Zdůrazňuje ošetřovatelskou dokumentaci jako součást ošetřovatelského procesu a její
potřebu při zajišťování kvalifikované péče o klienty.
V úvodu práce jsou vypsány cíle ošetřovatelské dokumentace a charakteristika
problematiky.
Teoretická část se zabývá metodologií ošetřovatelského procesu a ošetřovatelské
dokumentace, z čeho vychází její potřebnost, účel a cíle. Rovněž se zaměřuje na její
jednotlivé složky a podmínky, které jsou nutné k sestavení ošetřovatelské dokumentace.
Důležitou částí bakalářské práce je nastínění problémů při zavádění změn do ošetřovatelské
péče, postoje členů ošetřovatelského týmu a porovnání jednotlivých kroků reorganizace
v teorii a v praxi.
V empirické části je popsán postoj ošetřovatelského týmu k dokumentaci, jejich ochota dále
se vzdělávat, zlepšit prestiž ošetřovatelské profese a hlavně kvalitu péče o klienta.
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Anotace v jazyce anglickém
This Bachelor paper concerns the problems with putting a treatment into practice in our
social system. The paper points out that the documentation is also a part of the treatment
procedure and that it is needed in arranging the qualified care about clients.

In the first part there are aims of care documentation and characteristics of problems.

The theoretic part concerns the method of treatment procedure and documentation from which
the demand, purposes and aims flow.
It also evaluates the conditions which are essential to make the treatment documentation.

Important part of this paper concerns the problems with putting the changes into the care,
attitude of team care members and matches each steps of reorganization in theory and in use.

The empirical part describes an attitude of team care members towards the documentation,
their willingness in education and how to make the reputation of this care better. Mainly the
quality of client´s care.
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Příloha -1 Dotazník

Anonymní dotazník
Ošetřovatelská dokumentace
Vážená kolegyně,
dotazník, který dostáváte do rukou je určen pro výzkumné účely.
Vyplněné údaje jsou zcela anonymní.
Cílem

tohoto

dotazníku

je

zjistit

vztah

zdravotnických

pracovníků

k ošetřovatelské dokumentaci v Domově důchodců a Ústavu pro dospělé
v Bohumíně a jejich představy o tom, co by měla správná ošetřovatelská
dokumentace obsahovat.
Na všechny otázky odpovídejte prosím pravdivě, tak jak to Vy opravdu cítíte
a prožíváte, neboť jen takové údaje mají význam pro vědecký výzkum.
Získané

údaje

budou

využity

v závěrečné

práci

bakalářského

studia

ošetřovatelství na lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové.
Za vyplnění dotazníku předem děkuji.
Pohlová Lucie,DiS.
studentka 4. ročníku ošetřovatelství

Pokyny pro vyplnění:
 Své stanovisko vyjádřete zakroužkováním
 Některé otázky Vás vyzývají k odpovědi, prosím odpovězte
 Vyplněný dotazník vložte do přiložené obálky a předejte kontaktní osobě
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1., Jaký je Váš věk ?
a, 18-25
b, 26-35
c, 36-45 a výše
2., Vaše dosažené nejvyšší vzdělání ?
a, střední zdravotnická škola s maturitou
b, vyšší zdravotnická škola – diplomovaná sestra
c, postgraduální studium sester – sestra specialistka /dále PSS/
d, vysokoškolské – Bc.,Mgr., PhDr., Ph.D.
e, jiné,které………………………………………
3., Ve kterém roce jste získal(a) kvalifikaci?
a, do roku 1980
b, do roku 1989
c, po roce 1990
d, v roce………………………………………….
4., Studujete v současné době ?
a, PSS
b, Bc., Mgr., PhDr., Ph.D.
c, jiné ……………………………………………………………..
e, nestuduji
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5., V domově důchodců a ústavu pro dospělé jste zaměstnán(a) jako :
a, ošetřovatelka
b, zdravotní sestra
c, ergoterapeut, fyzioterapeut
d, pedagogický pracovník
e, jiné ……………………………..
6., Jak dlouho pracujete v domově důchodců a ústavu pro dospělé ?
a, 0-2 roky
b, 3-5 let
c, 6-10 let
d, 11 a více let
7., Jak dlouho pracujete s ošetřovatelskou dokumentací na tomto oddělení ?
a, 0-6 měsíců
b, 7 – 12 měsíců
c, 13 – 24 měsíců
8., Je tato ošetřovatelská dokumentace systematická a ucelená ?
a, ano
b, ne
c, pokud ne, v čem vidíte její nedostatky?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9., Proběhl na Vašem oddělení audit (hodnocení kvality ošetřovatelské péče),
který čerpal z Vaší ošetřovatelské dokumentace ?
a, ano
b, ne
c, nevím
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10.,Byl(a) jste seznámen(a) s výsledky auditu ?
a, ano
b, ne
c, nevím
11., Byly v rámci auditu shledány nějaké nedostatky?
a, ano, jaké
………………………………………………………………………………….
b, ne
c, nevím
12., Myslíte si, že je ošetřovatelská dokumentace přínosem pro Vaši práci ?
a, ano, v čem
………………………………………………………………………………….
b,ne, v čem
………………………………………………………………………………….
13.,

Je

ošetřovatelská

dokumentace

přirozenou

součástí

zdravotnické

dokumentace?
a, ano
b, ne
Pokud ano, které ostatní kategorie s ní spolupracují?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
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14., Vnímáte zavádění změn do praxe jako přínos pro zlepšení kvality péče o
klienta ?
a, ano
b, ne
c, nevím
15., Jaké bylo pro Vás osobně zavedení ošetřovatelské dokumentace na
oddělení?
a, bez obtíží
b, s obtížemi
c, s velkými obtížemi
16., Chcete se sám(a) podílet na zavádění změn v oblasti ošetřovatelské péče?
a, ano
b, ne
c, nevím
17., Informace o novinkách v ošetřovatelské péči získáváte ze (uveďte):
a, zdravotnického (ošetřovatelského) tisku ……………………………………..
b, zdravotnické (ošetřovatelské) literatury………………………………………
c, účasti na seminářích
d, dalším studiem (PSS, Bc., Mgr., PhDr, Ph.D.)
e, jiné……………………………………………………………………………...
Děkujeme za ochotu a trpělivost.
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Příloha - 2 Formuláře
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