
Abstrakt 
 

Východiska: Kladný postoj k poskytování spirituálních potřeb vede ke kvalitnější 

péči a k vnitřní připravenosti sester naplnit spirituální potřeby pacientů. Samotné zajištění 

a akceptování spirituálních potřeb pacientům, jejich příbuzným a kolegům vede k větší 

kvalitě, spokojenosti, komplexnímu a holistickému poskytování ošetřovatelské péče. 

Cíle: Cílem vlastního setření bylo mapování spirituality v ošetřovatelství. 

Posouzení potřeby víry, přesvědčení a významu. Zjištění důležitosti spirituality / 

přesvědčení v procesu uzdravování. Ověření vlivu komunity, nebo společenství jako 

podpory pro sestry a významu poskytnutých informací o spiritualitě od nemocných při 

poskytování zdravotní péče. 

Soubor a metody: Vlastní šetření spirituality v ošetřovatelství prostřednictvím 

standardizovaného dotazníku FICA. Výběr respondentů byl záměrný. Vlastní šetření bylo 

realizované ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Celkem bylo rozdáno 150 papírových 

dotazníků. Správně vyplněných a akceptovatelných papírových dotazníku bylo 59, on- 

line formou bylo sesbíráno dotazníků 18. V souboru bylo 77 sester, z toho bylo 90,91 % 

žen (n = 70) a 9,01 % mužů (n = 7). Průměrný věk byl M = 41,54 let. Průměrný počet 

roků praxe byl M = 18,7 let. Aplikovaný dotazník FICA tvořilo 21 otázek k tomu byly 

připojeny 4 otázky zaměřené na spiritualitu v ošetřovatelství a 7 anamnestických otázek. 

Získaná data z dotazníků byla podrobena statistické analýze, při které byl použit program 

Excel. 

Výsledky: Na základě našich  zjištění  můžeme  konstatovat,  že  mezi  věřícími 

a nevěřícími sestrami existuje statisticky významný rozdíl v důležitosti spirituality při 

procesu uzdravování. Věřící sestry připisují spiritualitě větší roli při procesu uzdravování 

než nevěřící sestry. Dále konstatujeme, že spiritualita v ošetřovatelství má svoje 

opodstatnění a významné místo, proto je potřebné věnovat jí náležitou pozornost. 

Závěr:  Na  základě  našich  zjištění  můžeme  konstatovat,  že  mezi  věřícími    

a nevěřícími sestrami neexistuje statisticky významný rozdíl při poskytování 

ošetřovatelské péče. Na základě našich výsledku můžeme konstatovat, že mezi sestrami 

neexistují statisticky významné rozdíly ohledně potřeby spirituality. 
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