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ABSTRAKT 

Východiska 

Bakalářská práce se zabývá spokojeností s léčbou a léčebným programem oddělení závis-

losti v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Cílem práce je zjistit spokojenost a kvalitu 

poskytované péče na tomto oddělení. 

Formulace cílů, metodologie, výzkumný soubor 

V souvislosti se zkvalitňováním poskytované péče ve zdravotnickém zařízení, byla prove-

dena evaluace spokojenosti konkrétně na oddělení léčby závislosti. Data budou k dispozici 

vedení oddělení jako možný námět na zlepšení poskytované zdravotní péče. Výzkum byl 

proveden formou dotazníkového šetření. Výzkumný soubor se skládal ze 74 dotazníků. 

Z toho 12 respondentů tvořily ženy a 62 tvořili muži. 

Hlavní výsledky 

Celkové výsledky otázek jsou na vysoké úrovni v hodnocení spokojenosti. V otázce pro-

středí oddělení kritizují nedostatečné sociální zázemí a zastaralé vybavení, v kladném hod-

nocení uvádí příjemné a bezpečné prostředí.  V přístupu personálu oceňují vstřícnost a pro-

fesionalitu. Nadále si všímají rozdílu ve vedení psychoterapeutických skupiny, některé 

skupiny nejsou kvalitní, přesto tato terapie získala nejlepší hodnocení a hodnotí ji jako ne-

přínosnější terapii v léčbě.  Režim a řád oddělení pacienti vnímají jako nutný a potřebný 

pro abstinenci. Na oddělení by uvítali lepší vybavení tělocvičny, častější zařazení hippote-

rapie, relaxačních technik a individuální terapie. 

Závěr a doporučení 

Evaluace spokojenosti přinesla informace o tom, jak jsou pacienti spokojeni s léčbou a 

terapeutickými aktivitami, prostředím oddělení, přístupem zdravotnického personálu a na-

staveným režimem. Doporučuji brát výsledky dotazníků v úvahu do budoucna při úpravě 

léčebného řádu a režimu. 

Klíčová slova:  

Spokojenost, kvalita, terapie, závislost, pacient, PNK 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Background 

The bachelor's thesis deals with satisfaction with the treatment and treatment program of 

the addiction department at the Kosmonosy Psychiatric Hospital. The aim of the work is to 

find out the satisfaction and quality of care provided in this department. 

Formulation of goals, methodology, research set 

In connection with the improvement of the care provided in the medical facility, an evalu-

ation of satisfaction was carried out specifically at the addiction treatment department. The 

data will be available to departmental management as a possible suggestion for improving 

the health care provided. The research was carried out in the form of a questionnaire sur-

vey. The research set consisted of 74 questionnaires. Of these, 12 respondents were women 

and 62 were men. 

Main results 

The overall results of the questions is at a high level in the evaluation of satisfaction. On 

the issue of the environment, the departments criticize the social background and outdated 

equipment, and in a positive evaluation they state a pleasant and safe environment. They 

appreciate the helpfulness and professionalism in the approach of the staff. They continue 

to notice the difference in the leadership of psychotherapeutic groups, some groups are not 

of good quality, yet this therapy received the best rating and evaluates it as the most bene-

ficial therapy in treatment. Patients perceive the regime and order of the ward as necessary 

and necessary for abstinence. The department would welcome better gym equipment, more 

frequent inclusion of hippotherapy, relaxation techniques and individual therapy. 

Conclusion and Recommendations 

The satisfaction evaluation provided information on satisfaction with the treatment and 

therapeutic activities, the environment of the ward, the approach of the medical staff and 

the set regime. I recommend taking the results of the questionnaires into account in the 

future when adjusting the treatment rules and regimen. 

keywords:Satisfaction, quality, therapy, addiction, patient, PNK 

  



 

 

 

1 Úvod ............................................................................................................................... 9 

2 Kvalita péče a spokojenost pacientů ............................................................................ 11 

2.1 Spojená akreditační komise ................................................................................... 12 

2.2 Projekt kvalita péče očima pacientů ...................................................................... 14 

2.3 .Certifikace odborné způsobilosti pro uživatele drog ........................................... 14 

2.4 ISO ........................................................................................................................ 15 

3 Léčba závislostí v PN Kosmonosy v kontextu systému péče v ČR ............................. 16 

3.1 Systémy péče v ČR ............................................................................................... 16 

3.2 Charakteristika střednědobé léčby v ČR ............................................................... 17 

3.2.1 Historie oddělení léčby závislostí v PN Kosmonosy ..................................... 18 

3.2.2 Současnost oddělení léčby závislostí v PNK ................................................. 19 

3.2.3 Prostředí oddělení S7 ..................................................................................... 20 

3.2.4 Terapeutický tým ........................................................................................... 21 

3.3 Složky programu střednědobé léčby ..................................................................... 22 

3.3.1 Skupinová psychoterapie ............................................................................... 22 

3.3.2 Individuální psychoterapie ............................................................................. 24 

3.3.3 Socioterapie ................................................................................................... 25 

3.3.4 Autogenní trénink (AT) ................................................................................. 25 

3.3.5 Hippoterapie/ Hipporehabilitace .................................................................... 26 

3.3.6 Ergoterapie ..................................................................................................... 27 

3.3.7 Sportovní aktivity .......................................................................................... 28 

4 Empirická část .............................................................................................................. 29 

4.1 Stanovení cíle ........................................................................................................ 29 

4.2 Formulace výzkumných otázek ............................................................................. 29 

4.3 Design výzkumu.................................................................................................... 29 

4.4 Metoda sběru dat ................................................................................................... 29 

4.5 Výzkumný soubor ................................................................................................. 30 

4.6 Etické otázky ......................................................................................................... 30 

5 Výsledky dotazníků ..................................................................................................... 31 

5.1 Prostředí oddělení .................................................................................................. 31 

5.2 Zdravotnický personál ........................................................................................... 32 

5.3 Režim oddělení ...................................................................................................... 33 



 

 

 

5.4 Skupinová terapie .................................................................................................. 34 

5.5 Individuální terapie  .............................................................................................. 35 

5.6 Ergoterapie ............................................................................................................ 36 

5.7 Hippoterapie .......................................................................................................... 37 

5.8 Sportovní aktivity .................................................................................................. 38 

5.9 Relaxační techniky ................................................................................................ 39 

5.10 Socioterapie ....................................................................................................... 40 

5.11 Celkové hodnocení spokojenosti ....................................................................... 41 

6 Výsledky ...................................................................................................................... 43 

7 Diskuze ........................................................................................................................ 44 

8 Závěr ............................................................................................................................ 48 

9 Seznam použité literatury ............................................................................................ 49 

10 Použité zkratky ............................................................................................................ 51 

11 Přílohy .......................................................................................................................... 52 

 

 



 

9 

 

1 Úvod 

Cílem Psychiatrické nemocnice Kosmonosy (dále jen PNK) je poskytovat kvalitní a bez-

pečnou péči, tedy péči uživatelsky přátelskou, efektivní a s minimem chyb i rizik vznik-

lých selháním jak lidského faktoru, tak i techniky. Indikátorem poskytování kvalitní a bez-

pečné péče je sledování spokojenosti pacientů (Program rozvoje kvality a bezpečí v PN 

Kosmonosy, 2013). 

PNK již počtvrté obhájila statut akreditovaného zdravotnického zařízení. Pravidelně pro-

chází vnitřním auditem, který je tvořen zaměstnanci PNK. Vnitřní audit slouží ke kontrole 

dodržování standardů kvality poskytované péče a udržení certifikátu kvality a bezpečí. 

Provádí opakované cílené kontroly na odděleních podle výskytu nedostatků, předává po-

znatky, resp. jejich souhrny vedoucím lékařům a sestrám oddělení, kontroly chorobopisů, 

namátkové fyzické kontroly na odděleních zaměřené na jednotlivé procesy, které nejsou 

detekovatelné z chorobopisů. Pro hodnocení péče v nemocnici je důležitá zpětná vazba 

pacientů. Všem pacientům je rozdán dotazník k dobrovolnému a anonymnímu vyplnění. 

Na základě jejich hodnocení jsou výsledky nemocnici zpracovány 2x ročně a publikovány 

na webových stránkách PNK. 

Ve své bakalářské práci se věnuji evaluaci spokojenosti pacientů v  léčbě závislosti na ná-

vykových látkách na koedukovaném oddělení S7, které je součástí  PN Kosmonosy. Ko-

edukované oddělení znamená, že se zde společně léčí muži i ženy.  

Ve své práci si kladu za cíl zjistit spokojenosti pacientů s oddělením S7, jaké mají výhrady 

a připomínky. K získání informací o spokojenosti pacientů jsem použila dotazník. 

Dotazník spokojenosti slouží i jako ukazatel kvality poskytované péče na oddělení léčby 

závislosti. Data mohou být použita ke zlepšení služeb oddělení. Dle projektu Kvalita očima 

pacientů (dále jen KOP) se nemocnice PNK v roce 2009 umístila na 3. místě testovaných 

Psychiatrických nemocnic a léčeben v ČR (KOP, 2010). Výsledky dotazníku bakalářské 

práce můžou sloužit k porovnání a aktualizaci tohoto hodnocení. 

Bakalářskou práci tvoří dvě části. Jedná se o část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části se věnuji historii a vzniku střednědobé léčby v ČR a historii oddělení S7, 

charakteristice střednědobé léčby. V teoretické části se zabývám pojmem závislost. Popisu-

ji a představuji skupinou a individuální psychoterapii, socioterapii, autogenní trénink, hi-

ppoterapii a ergoterapii. Všechny tyto představené poznatky vycházejí z odborné literatury, 

z léčebného režimu a řádu PNK a také z mé 10leté praxe terapeutické zdravotní sestry. 

V praktické části se věnuji hodnocení dotazníků. Za použití metod kvantitativního výzku-

mu představím spokojenost pacientů s léčbou závislosti v PNK. Výsledná data jsou prezen-
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tována v grafickém a tabulkovém znázornění. Výsledky výzkumu jsou představeny 

v závěru empirické části. 
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2 Kvalita péče a spokojenost pacientů 

Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1966 je kvalita péče souhr-

nem výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určeným potřebami obyvatel-

stva na základě lékařských věd a praxe. Obecná definice říká, že kvalita péče je „dělat 

správné věci správným způsobem“. V České Republice na podkladě platné legislativy by 

všechna zdravotnická zařízení měla rozvíjet, sledovat a vyhodnocovat projekt zvyšování 

kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (Ukazatele kvality ve zdravotnictví, 

2020). 

Definice kvality má mnoho přístupů a pohledů. V literatuře se uvádí, že kvalita (jakost) je 

celkový soubor znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojit stanovené a předpokláda-

né potřeby. Kvalita je způsob pro užití. Jakost je shoda s požadavky. Jakost je to, co poža-

duje zákazník. Jakost je míra výsledku, která může být kategorizována v různých třídách. 

Všechny definice mají společné to, že zákazník a jeho požadavky na výrobu či službu jsou 

tím hlavním hodnotitelem kvality (Madar, 2004). 

Ve zdravotnictví se rozeznávají tří dimenze kvality: 

 Kvalita služeb z pohledu klienta 

 Kvalita služeb z profesionálního hlediska 

 Kvalita služeb z pohledu řízení 

Kvalita ve zdravotnictví je komplexní služba, která splňuje všechny tyto dimenze a skuteč-

nosti dohromady. 

Kvalitativní úroveň zdravotnických činností vyhodnocují tyto přístupy: 

 Dobrovolné aktivity zdravotnického zařízení (dále jen ZZ), které směřují k získání 

ceny za kvalitu (Národní cena Malcolma Baldrige) 

 Dobrovolné aktivity ZZ směřující k získání Certifikátu kvality, který dokládá, že 

systém zařízení odpovídá požadavkům daným ISO 9001:2000 

 Dobrovolné nebo vynucené k hodnocení kvality poskytovaných ZZ ve smyslu po-

žadavků akreditace ZZ (Madar, 2004). 

Spokojenost je definovaná jako pozitivní ohodnocení určitých vymezených dimenzí zdra-

votní péče. Úroveň spokojenosti pacienta je závislá v první řadě na tom, jaké povahy bylo 

jeho onemocnění, jaký typ péče z medicínského hlediska mu byl poskytnut. Míra spokoje-

nosti pacientů v jednotlivých oblastech ošetřovatelské péče představuje podstatnou infor-

maci o úrovni celkové kvality v konkrétním zdravotnickém zařízení. Důležité jsou i sociál-

ně demografické charakteristiky jako věk, vzdělání, ekonomické postavení pacienta, kul-

turní a rodinné zázemí.  
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Jsou identifikované tři dimenze péče: 

1. Spokojenost pacientů s technickou kvalitou péče, odbornými kompetencemi, přístu-

pem zdravotnického personálu. 

2. Poskytováním informací o chorobě, jejím průběhu, léčebných postupech, farmakote-

rapie s léčbou po ukončení hospitalizace. 

3. Hotelové služby- spokojenost s čistotou a hygienou ve zdravotnickém zařízení, se 

stravou a celkovým režimem péče (Spokojenost pacientů jako indikátor kvality péče, 

2013) 

Sledování spokojenosti pacientů má význam při zvyšování kvality poskytované péče, hod-

nocení kvality péče, poskytuje podklady pro změny v ZZ, monitoruje efektivnost, poskytu-

je podklady pro porovnávání subjektivní kvality péče v různých nemocnicích.  

Spokojenost pacientů porovnává dvě veličiny- vnímání skutečnosti a očekávání pacienta. 

Zdravotnické zařízení tyto veličiny může ovlivňovat. Tyto veličiny lze ovlivňovat napří-

klad zlepšováním nabízených služeb a prostředí, vzdělávání personálu (Kvalita očima pa-

cientů, 2007). 

Ke sledování spokojenosti v ZZ se využívá dotazníku „Kvalita očima pacientů“, který je 

anonymní (Dotazník "Očima pacientů", 2010). V Psychiatrické nemocnici Kosmonosy 

jsou tyto dotazníky spokojenosti rozdávány všem pacientům v ambulantní a v lůžkové čás-

ti, jejich odevzdávání je dobrovolné. Vyhodnocení dotazníku PNK „Očima pacientů“ za 2. 

pololetí 2019 viz příloha č. 4. 

2.1 Spojená akreditační komise 

Spojená akreditační komise (dále jen SAK) vznikla v roce 1998. Jejím cílem je zvyšování 

kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poraden-

ské činnosti, publikačních aktivit. 

Od 21. 6. 2012 je Spojená akreditační komise, o.p.s., oprávněným hodnotitelem kvality a 

bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče podle ust. § 5 odst. 2 písm. f) až 

h) zákona č. 372/2011 Sb., dle omezení udělení oprávnění dle vyhlášky č. 102/2012 Sb. 

 

Cíle SAK 

 Vydávání akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení včetně podrobné me-

todiky. 

 Pomoc zdravotnickým zařízením připravujícím se k akreditaci, specifikace metodi-

ky dle typů zdravotnických zařízení, poradenství při vytváření vnitřních norem pro 

dané zařízení, poradenská činnost na místě včetně akreditace nanečisto. 
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 Organizace regionálních i celostátních vzdělávacích akcí zaměřených na problema-

tiku kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů. 

 Vydávání publikací (v klasické i elektronické podobě) zaměřených na zvyšování 

kvality péče o pacienty a zajištění jejich bezpečí. 

 Spolupráce s ostatními organizacemi v ČR, které se podílejí na zvyšování kvality 

zdravotní péče a spolupráce s orgány státní a veřejné správy ve zdravotnictví. 

 Podíl na mezinárodní spolupráci v oblasti zvyšování kvality zdravotní péče a zajiš-

tění bezpečí pro pacienty. 

 Vzdělávání konzultantů a auditorů akreditačního procesu. 

Program rozvoje kvality a bezpečí péče je ukotveno ve standardech PNK. Tyto standardy 

vytvořili odborníci ze SAK a rozdělily jej do 12 oblastí: 

 resortní bezpečnostní cíle 

 práva pacientů a jejich edukace 

 dostupnost a kontinuita péče 

 diagnostická péče 

 terapeutická péče 

 anesteziologická a chirurgická péče 

 objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv 

 hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření 

 řízení a správa 

 řízení kvality a bezpečí 

 bezpečí prostředí 

 informace a komunikace 

 řízení lidských zdrojů 

Každý standard je rozdělen do 3 částí: 

 vlastní znění standardu 

 účel standardu 

 indikátor standardu 

 

Při jeho zpracování se vychází z dlouholetých zkušeností s prováděním akreditací v ZZ  

ČR, z připomínek ZZ, spolupracovníků a zástupců pacientů (Akreditační standardy pro 

nemocnice, 2012). 

 

Rozhodnutí podrobit se certifikaci Psychiatrické nemocnice Kosmonosy padlo v roce 2004 

na základě úvahy, že sledování a hodnocení kvality je v souladu se současným vývojem 

zdravotnictví ve vyspělých zemích. A to je stále více zaměřeno právě na kvalitu, kontinuitu 
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a bezpečnost péče.  Psychiatrická nemocnice Kosmonosy získala akreditaci dne 7. 5. 2010, 

svůj statut akreditovaného zdravotního zařízení obhájila po čtvrté, dne 5. 4. 2019, byla 

akreditována známkou 9,9(Akreditace kvality a bezpečí zdravotní péče, 2016). 

2.2 Projekt kvalita péče očima pacientů 

Projekt Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vznikl jako reakce na projekt WHO 

„Zdraví 21“, který je určen evropskému regionu, a zájmy ČR související se začleňováním 

do EU. Tento projekt vznikl tzv. ze zdola, kdy si pacienti začali vynucovat vyšší kvalitu 

zdravotní péče. Většina nemocnic proto zavedla různé způsoby měření kvality poskytova-

né péče. V roce 2000/2001 se monitoring měření kvality sjednotil. Projekt KOP měří kvali-

tu poskytované zdravotní péče prostřednictvím zkušeností a spokojenosti pacientů. Projekt 

poskytuje objektivní a statisticky ověřitelné informace o kvalitě poskytované zdravotní 

péče v různých nemocnicích po ČR. Pacient si na základě těchto informací může vybrat 

nemocnici, kde se bude léčit. Pacient má právo vybrat si zdravotnické zařízení a lékaře. 

KOP sleduje kvalitu v ambulantní i lůžkové péči (KOP, 2010). 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy podle posledního šetření v roce 2009 KOP získala 3. 

místo v nejlépe hodnocených psychiatrických nemocnic, s výsledkem 78,22 % (Nejlépe 

hodnocené nemocnice - "Souhrnná spokojenost", 2019). 

2.3 .Certifikace odborné způsobilosti pro uživatele drog 

Definice certifikace odborné způsobilosti pro uživatele omamně a psychotropních látek je 

posouzení a uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti 

(standardům). Cílem certifikace je zvyšování kvality sítě služeb, efektivní financování, 

naplňování statní garance za kvalitu poskytovaných služeb a financování z veřejných pro-

středků, začleňování služeb pro uživatele OPL do systému zdravotních a sociálních služeb 

(Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, 2004). 

Certifikace odborné způsobilosti je procesem posouzení a formálním uznáním, že adikto-

logická služba odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování 

péče cílové skupině osob závislých nebo závislostí ohrožených a jejich blízkým. Tato od-

borná kritéria jsou daná Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb. Proces 

certifikace koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, její Výbor pro 

udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb (Certifikační výbor) a Odbor proti-

drogové politiky. Část procesu certifikace (organizace místních šetření ve službách) je za-

jišťována externím subjektem tzv. Certifikační agenturou (Certifikace odborné způsobilosti 

služeb, 2020). 

Tuto certifikaci Psychiatrická nemocnice v rozsahu detoxifikace získala dne 30. 4. 2013, 

poté byla obnovena v roce 2017, její platnost je do roku 2021. 
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2.4 ISO 

ISO – International Organization for Standardization – je mezinárodní organizace zabýva-

jící se tvorbou norem. 

Cílem vypracování modifikace ISO 9001-2000 pro zdravotnictví byla snaha pomoci 

v rozvoji základního systému managementu kvality ZZ. Management by měl zajišťovat 

neustálé zlepšování v oblasti prevence chyb, snižování odchylek a plýtvání v organizaci. 

Certifikace je prováděna třetí nezávislou stranou akreditovanou certifikační organizací 

(Madar, 2004). 

Přínosem norem pro organizace je 

 udržení stále vysoké úrovně a tím i kvalitní poskytování služeb 

 možnost optimalizovat náklady 

 pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisky… 

 možnost účasti ve výběrovém řízení 

 zkvalitnění systému řízení 

 zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti organizace 

 zvýšení důvěru veřejnosti a státních orgánů 

 vytvoření systému pružně reagujícího na změny (ISO certifikáty, 2013) 
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3 Léčba závislostí v PN Kosmonosy v kontextu systému 

péče v ČR 

3.1 Systémy péče v ČR 

Specifické potřeby jednotlivých cílových skupin vyžadují širokou nabídku léčebných zaří-

zení a programů. Komplexní systém služeb poskytuje vhodné párování potřeb klienta 

s vhodným typem léčebného zařízení. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba jsou součás-

tí systému adiktologických služeb v ČR. Pro efektivní fungování sítě léčebných zařízení je 

nutná provázanost. 

Systém služeb: 

 Nízkoprahové služby  

jsou určeny k včasné krizové intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoci 

osobám s nízkou motivací k léčbě.  

o Terénní programy jsou poskytovány přímo na ulici.  Často první služba, s 

kterou klient setkává. Zaměřena na klienty, kteří se chovají rizikovým způ-

sobem a nejsou motivováni ke změně. Nabízejí výměnný program, který 

slouží k navázání kontaktu s klientem. Cílem je minimalizovat negativní 

důsledky užívání drog pro uživatele i pro společnost. 

o Kontaktní centra, která poskytují kontaktní práci, výměnný program, zá-

kladní zdravotní péči, základní poradenství, krátkodobé intervence, struktu-

rované poradenství a  motivační trénink, sociální práci a doplňkové služby 

o Substituční programy  

 Ambulantní služby-AT ordinace jsou určeny pro klienty závislé, experimentátory, 

konzumenty, problémoví uživatelé, klienti s nařízenou ochrannou protitoxikoma-

nickou léčbou, pro rodiče nebo příbuzné závislého klienta. Denní stacionáře jsou 

typickým zařízením „na poloviční cestě“ mezi běžnou ambulantní péčí a péčí ús-

tavní, mezi domovem a institucí. Cílovou skupinou jsou závislí na alkoholu, opioi-

dech, stimulancii a polymorfní uživatelé. Nabízí zdravotní, psychoterapeutickou, 

ošetřovatelskou, sociální, výchovnou a rehabilitační péči. 

 Pobytové služby -Detoxifikační jednotky jsou určeny k zvládání odvykacího stavu 

a intoxikaci návykovou látkou, jsou vhodné pro pacienty, kde není bezpečná deto-

xifikace v domácím prostředí, ta se v ČR neprovádí. Střednědobá ústavní léčba, te-

rapeutická komunita 

 Následná péče je určena pro osoby, které absolvovaly ambulantní či rezidenční 

léčbu. Cílem následné péče je sociální integrace klienta do podmínek normálního 

života. Hlavní intervence, které jsou nezbytné ke zdárnému dokončení procesu uz-

dravení ze závislosti na návykových látkách je zejména:  
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o Chráněné bydlení -jejím cílem je zajištění ubytování při absolvování tera-

peutického a resocializačního programu, a to i lidem, kteří v místě svého 

bydliště nemají příslušné služby nebo je pobyt v dřívějším bydlišti kontra-

indikací k úspěšné léčbě/doléčování (Kalina, 2003). 

3.2 Charakteristika střednědobé léčby v ČR 

Střednědobá léčba probíhá v psychiatrických nemocnicích, v délce 3-6 měsíců. Program 

léčby je strukturovaný a komplexní, převažují terapeutické postupy, má jasná pravidla a 

režim dne. Cílem léčby je důsledná a nejlépe celoživotní abstinence od všech návykových 

látek, důležité je bezdrogové a bezpečné prostředí. Léčba je uzpůsobena individuálním 

potřebám pacientů. Střednědobá léčba vychází ze Skálova apolinářského modelu (Kalina, 

2003).  

Dvořáček uvádí, že se Skálův model nehodí pro všechny. Mnoha lidem nevyhovuje tlak, 

režim sankce, omezování, méněcenná role pacienta, konfrontace v terapii, někomu může 

tento přístup uškodit. Všechny zákazy a omezení v terapii musí mít terapeutický důvod, 

paušálnost v terapii neobstojí (Dvořáček, 2019). 

V léčbě se pracuje na problémech způsobených užíváním návykových látek, a tím je získá-

vání náhledu na onemocnění, práce s motivací, přenesení prvků režimu dne i do běžného 

života, vyhýbání rizikovým místům, rozpoznáváním chutí a bažení. Trávení volného času, 

prevencí relapsu/recidiv, zdravé sebehodnocení a prožívání. Mezi aktivity dne patří psy-

choterapeutické skupiny (směr kognitivně-behaviorální a humanistický), komunity, pra-

covní terapie (údržba areálu, úklid oddělení, tvořivé činnosti), jejichž cílem je zachování a 

udržení pracovních návyků, volnočasové aktivity, racionální terapie (Kalina, 2003). 

Mezi další efektivní postupy léčby patří rodinná terapie. Z pohovoru od rodiny můžeme 

zjistit, jaký vliv na patologické/závislostní chování pacienta měla. Fungující rodina záro-

veň může pacienta v léčbě motivovat a podporovat (Nešpor, 2000). 

Léčba je rozdělena do několika fází: 

1. Fáze: detoxifikace, trvá zhruba 1-3 týdny 

2. Fáze: adaptace a seznamování se s programem a komunitou, vytváření náhledu, tr-

vá 4 týdny 

3. Fáze: aktivní řešení důsledků drogové kariéry, aktivity v psychoterapeutických 

skupinách, spolupodílení se na chodu oddělení, trvá 2-3 měsíce 

4. Fáze: příprava na propuštění, vytváření plánu do budoucna, zajištění doléčování, 

bydlení, zaměstnání, trvá 1 měsíc 

Součástí léčby jsou vycházky a dovolenky (propustky) do domácího prostředí. Dovolenky 

je nutné si naplánovat, daný program plnit a následné zhodnotit.  
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K objektivizaci pacienta slouží bodovací systém, udělováním záporných i kladných terape-

utických bodů. Bodovací systém může působit i negativně v případě, že se pacientovi hro-

madí záporné terapeutické body, což ztrácí terapeutický efekt (Kalina, 2008). 

Součástí ústavní léčby je farmakoterapie. Využívá se podpůrná vitamínová medikace, he-

patoprotektiva, nootropní léky, antioxidanty, antidepresiva. Podpůrná medikace slouží 

k udržení a posílení terapeutického vztahu a může být i záminkou k udržení kontaktu 

s terapeutem v doléčovacím ambulantním programu, který je důležitý k udržení abstinence 

(Nešpor, Csémy, 1999). 

V léčbě závislostí na alkoholu se podává disulfiram (Antabus). Pokud pacient užije tento 

lék a dojde k užití alkoholu, objeví se typická reakce. Člověk zčervená, dochází k bušení 

srdce, zvracení, bolesti hlavy, změny krevního tlaku. Opakovaná intoxikace alkoholem 

může vést k poškození jater a mozku. 

Antabus slouží nemocným jako tzv. berlička při léčbě závislosti na alkoholu, chrání je před 

bezmyšlenkovitým napitím. S jeho užíváním musí pacient souhlasit (Nešpor, 2006). Anta-

bus by měl být podáván po dobu jednoho roku od zahájení abstinence. Kontraindikací je 

nesnášenlivost léku, zdravotní potíže (vředová choroba, onemocnění jater, ledvin, dýchací-

ho systému, epilepsie, diabetes, aj.), nespolupracující pacient a pacient, který Antabus pře-

píjel (Kalina, 2005). 

Důležitý prvkem v závěru terapie je následná péče. Část pacientů odchází do komunit, do-

léčovacích center s chráněným bydlením nebo stacionářů. Většina pacientů se však vrací 

do původního prostředí, kde bude probíhat ambulantní péče. Psychiatrické nemocnice na-

bízejí jako doléčovací program tzv. opakovací pobyty (Kalina, 2003). 

3.2.1 Historie oddělení léčby závislostí v PN Kosmonosy 

Protialkoholní léčba probíhala v budovách Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. 

Do roku 1990 probíhala léčba závislostí na uzavřeném oddělení s kapacitou 120 lůžek. 

Byli zde hospitalizováni pacienti na dobrovolném protialkoholním léčení, ale i pacienti se 

soudně nařízenou léčbou, tzv. pacienti na nařízeném ochranném léčení, kteří hrubě porušo-

vali řád a režim oddělení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o soudem nařízené léčení, neby-

lo možné tyto pacienty propustit, dokud jejich léčba nebyla skončena. Docházelo k tomu, 

že se tyto dvě skupiny navzájem ovlivňovaly a spíše v tom negativním smyslu, docházelo 

k demotivaci motivovaných pacientů. Nadále zde byli i pacienti s různými psychiatrickými 

poruchami, tzv. duálními diagnosami. Bylo velmi náročné zajistit takové prostředí, kde se 

nebudou vyskytovat návykové látky, ať už se jednalo o alkohol nebo narkotika. 

Situace byla natolik vážná, že došlo k rozdělení oddělení. Vznikla tedy samostatná protial-

koholní jednotka s kapacitou 20 pacientů pro muže. 
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Ženy měly samostatnou protialkoholní jednotku v rámci psychiatrické nemocnice a to od 

roku 1987 s kapacitou 20 lůžek. O 10 let později, tedy v roce 1997 tato samostatná jednot-

ka zanikla a na pár let nebylo ženám umožněno se dobrovolně léčit ze závislosti na alkoho-

lu. 

V roce 1999 došlo k dalším rekonstrukcím Psychiatrické léčebny Kosmonosy a protialko-

holní jednotka pro muže byla přesunuta jako detašované pracoviště do Mladé Boleslavi. 

V roce 2009 se protialkoholní oddělení přemístilo zpět do areálu Psychiatrické nemocnice 

Kosmonosy, kapacita byla 38 mužů. 

V roce 2012 se oddělení změnilo na koedukované v poměru 4 ženy (1 pokoj) a 34 mužů 

(Krákora, 2003). 

3.2.2 Současnost oddělení léčby závislostí v PNK 

Nyní je oddělení stále součástí Psychiatrické nemocnice, jeho kapacita je v poměru 11 žen 

a 27 mužů. Odděleni S7 poskytuje střednědobou komplexní léčbu závislostí v rozsahu 3-4 

měsíce. Vychází ze Skálova apolinářského modelu. Jsou zde využívány prvky komunitního 

modelu. Nejčastější a primární léčenou závislostí na oddělení, je závislost na alkoholu, 

poté se jedná o kombinaci závislostí, např. alkohol s léky, alkohol se stimulancii. Není vý-

jimka ani kombinace alkoholu a drog s hazardem. V malé míře jsou zde i pacienti závislí 

pouze na hazardu. Závislost na opiátech se zde neléčí. 

Strukturovaný průběh léčby na oddělení S7 je rozdělen do 4 léčebných stupňů. Vyváženost 

programů je dána strukturou dne a týdne. Doba léčby závisí na postupu pacienta jednotli-

vými léčebnými stupni, minimálně trvá 4 měsíce. Pacient má v každém stupni zadané tera-

peutické úkoly, s postupem do vyšších stupňů získává pacient více povinností a zároveň i 

nové kompetence. Mezi povinnosti patří péče o komunitu a chod oddělení. 

Cílem léčby je získat dovednosti pro zvládání abstinence v běžném životě. Při rozhodování 

o dalším průběhu léčby může terapeutický tým využít právo veta. Jedná se především o 

postupové komunity. 

Základem léčby je skupinová psychoterapie, kterou doplňují další terapeutické metody. 

Pacienti mají možnost využít individuálních rozhovorů s terapeuty. Součástí léčby jsou 

pracovní terapie/ergoterapie, centrální terapie, hippoterapie, muzikoterapie, sportovní akti-

vity, výlety, relaxace, kognitivní trénink a edukační přednášky/racionální terapie k získání 

lepšího náhledu na nemoc a její souvislosti.  

Oddělení je režimové, tzn., že pacient je povinen dodržovat určitá pravidla, která jsou defi-

nována léčebným a domácím řádem. Pro sledování zvládání režimu u pacienta slouží sys-

tém terapeutických bodů.  
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Terapeutické body jsou udělovány pacientům při nedodržování pravidel léčby. Systém 

terapeutických bodů vychází z mnohaletých zkušeností práce s lidmi se závislostí. Cílem 

dodržování režimu je přejít od pravidel a struktury vnějších k pravidlům a struktuře vnitřní, 

kterou si pacient dokáže udržet sám, (Kalina, 2003). 

Během hospitalizace je zakázáno užívat nealkoholická piva, sekty, dětské šampaňské, 

energetické nápoje, potraviny s obsahem alkoholu nebo alkoholovou příchutí a jakékoli 

jiné výrobky s obsahem alkoholu či jiných návykových látek.  Je zakázáno hraní automatů, 

sledování teletextu, kupování losů, sázení, tipování bez ohledu na typ závislosti, pro kterou 

se pacient léčí. Není dovoleno užívat jiné léky, než ordinované ošetřujícím lékařem. Bez 

konzultace s lékařem je také zakázáno užívat vitamíny, či další doplňky stravy. Pacient 

tyto produkty nesmí mít ani u sebe. Při porušení těchto zákazů může být pacient discipli-

nárně propuštěn. Zároveň není povolena jakákoli propagace návykových látek. 

Oddělení také poskytuje pacientům, kteří řádně ukončili léčbu a abstinují, dvě formy dolé-

čování. Jedná se o tzv. opakovací/posilující pobyty v délce 5-7 dní 3 měsíce od ukončení 

léčby. V prvním roce od ukončení léčby jsou doporučeny 3 pobyty po 3 měsících, v dalším 

roce je interval po 6 měsících, poté postačí 1x za rok. Opakovací pobyty jsou indikovány i 

individuálně dle potřeb pacienta nebo dle doporučení lékařů/terapeutů. Oddělení nadále 

nabízí v rámci doléčovacího programu tzv. Kluby, je to setkání, které se koná 1. sobotu v 

měsíci. Setkávají se zde pacienti, kteří zde řádně dokončili léčbu i se svými blízkými (part-

neři, děti, rodiče) a terapeuti z oddělení. Předávají si zde zkušenosti, sdílejí radosti i smut-

ky. Tato forma je u pacientů a jejich blízkých velmi oblíbená. 

Zhruba 2x ročně je organizován výjezdní Klub mimo oddělení, kterého se již neúčastní 

příbuzní. Klub se většinou koná v horských oblastech, na chatě/penzionu a to od pátku do 

neděle, kde je organizován společný fyzicky náročnější výlet. Bývalí pacienti se s terapeu-

ty společně stravují, vaří si, mají k sobě blíž, jedná se o neformální setkání. 

3.2.3 Prostředí oddělení S7 

Oddělení se nachází v budově o 2 patrech bez výtahu, není tedy bezbariérové. V přízemí se 

nachází jídelna a kuchyňka pro pacienty, kam jim je strava rozvážena z nemocniční jídelny 

v boxech.  

V prvním patře se nachází sesterna/vyšetřovna, denní místnost terapeutického týmu, kance-

lář primáře oddělení a vrchní sestry. V zadní části je rozsáhlá komunitní místnost 

s nástěnkami obsahující „Cestu léčbou“, „Pocitovník“, rozpis funkcí pacientů (nástěnkář, 

sportovní referent, předseda, kulturní referent, nákupčí…), vysvětlení odborných pojmů 

(závislost, craving, aj.), z této místnosti se přechází do chodby, kde je Hobby dílna s šicím 

strojem a dalšími potřebami pro tvůrčí činnost, tuto dílnu mohou pacienti využívat ve svém 

osobním volnu. Nadále jsou zde 3 lůžkové mužské pokoje, dva z toho pro nové pacienty, 
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která jsou nemocničního typu, třetí místnost slouží pro pacienty v posilovacím pobytu, je 

lépe a nověji vybavena. Pacienti na tomto patře mají k dispozici dvě toalety a dvě sprchy. 

V tomto patře je kuchyňka vybavena elektrospotřebiči (lednice, varná konvice, mikrovlnná 

trouba, běžné kuchyňské nádobí). V pravém křídle budovy je relaxační místnost, která zá-

roveň slouží pro skupinovou psychoterapii a sportovní místnost (tělocvična).  Sportovní 

místnost je vybavena stolním tenisem, rotopedem, boxovacím pytlem, činkami a ribstolí. 

K venkovním sportovním aktivitám lze využít nohejbalového míče se sítí, frisbee, petan-

gue a soft tenis výbavou. 

V druhém patře se nachází 6 pokojů, z toho 2 ženské pokoje. Obsazenost pokojů je od 3 -5 

lůžek. Pokoje jsou vybaveny lůžky s úložným prostorem, skříněmi a komodami. Na někte-

rých pokojí je k dispozici rádio.  Na žádném pokoji není sociální zázemí, vše je chodbě. 

Pro ženy je zatím k dispozici jedna sprcha a jedna toaleta. Muži mají k dispozici na tomto 

patře dvě toalety a dva sprchové kouty. V pravé části mohou využít prádelnu s pračkou a 

sušárnu. V levé části budovy mají stejnou kuchyňku jako v prvním patře, ze které se vchází 

do kuřárny a z druhé strany do místnosti, která slouží pro skupinovou terapii. V této míst-

nosti si mohou zapůjčit gymnastické míče. 

3.2.4 Terapeutický tým 

Terapeutický tým (dále jen TT) ve střednědobé léčbě je multidisciplinární, s převahou 

středního zdravotnického personálu, je veden nejčastěji psychiatrem, měl by být pravidelně 

supervidován (Kalina, 2003). 

Pracovníci mají různá vzdělání, různorodost doplňují různé specializované výcviky (ve 

supinové a individuální psychoterapii, v rodinné terapii, arteterapii a jiných neverbálních 

technikách) a různé praktické dovednosti a zkušenosti. Důležitým aspektem pro roli člena 

TT jsou osobnostní vlohy. Přínosem pro efektivní terapii jsou terapeutovi vlastnosti, jako 

je jistota, přirozenost, důvěra, pevná identita, humor a tvořivost. Nežádoucí vlastnosti tera-

peuta jsou pasivita, nutkavost, submisivita a závislost (Kalina, 2008). 

Terapeutického tým oddělení S7 je složen z primáře oddělení, 2 psychiatrických lékařek, 

psychologa, adiktologa, sociální pracovnice a ze středního zdravotnického personálu. 

Terapeutický tým pravidelně prochází supervizím. Supervizor je nezávislý odborník, defi-

nován jako dohlížející, hodnotící a učící. Supervidovaný je ten, kdo se potřebuje učit, kon-

trolovat a ověřovat svou činnost. Supervizi lze rozdělit na případovou, týmovou, projekto-

vou a tzv. supervizi manažerskou. Cíle supervize by měly být dohodnuty a pro obě strany 

akceptovatelné a smysluplné (Kalina, 2015). 

Personální složení je obsaženo ve standardu kvality řízení lidských zdrojů. Akreditační 

standardy SAK požadují, aby vedení nemocnice plánovalo personální obsazení svých pra-

covišť a při akreditačním šetření předložilo počty personálu, jeho vzdělání a kvalifikaci, 
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kterou potřebuje k tomu, aby nemocnice pokryla poskytované spektrum péče. Pokud tento 

plán není z určitého důvodu zcela naplněn, např. pro nedostatek personálu, musí nemocni-

ce doložit, jaká opatření přijala, aby daná skutečnost neovlivnila kvalitu a bezpečí posky-

tovaných služeb (Akreditační standardy pro nemocnice: Řízení lidských zdrojů, 2012). 

3.3 Složky programu střednědobé léčby 

Základními aktivitami strukturovaného programu jsou psychoterapeutické skupiny a ko-

munitní sezení. Doplňkem základních aktivit jsou individuální psychoterapeutická sezení. 

Dalšími aktivitami jsou pracovní terapie a volnočasové aktivity (Kalina a kol., 2003). 

3.3.1 Skupinová psychoterapie 

Skupinová psychoterapie (PST) je zaměřená na celou komunitu, dlouhodobě prověřená, 

velmi účinná a užitečnou forma psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech 

prospěšnější, než individuální terapie, zejména když jsou důležitými úkoly terapie sociální 

podpora a učení se mezilidským vztahům. Psychoterapeutické skupiny nabízejí velmi efek-

tivní způsob používání psychoterapie jako nástroje pro sebe rozvoj. Vztahy, rodinné pro-

blémy, problémy růstu, sociálních schopností a celá řada dalších problémů je velmi vhodná 

pro zpracovávání ve skupině. Taková zkušenost může být velmi intenzivní, dá se z ní zís-

kat a zároveň můžete potkat druhé, kteří jsou na tom podobně jako vy. Jedním z uzdravují-

cích faktorů je způsob, jak se lidé ve skupině podporují a povzbuzují, což napomáhá nadě-

ji, nezávislosti, poznávání vlastní zranitelnosti, odvahy, upřímnosti a síly(Kratochvíl, 

2006). 

Ve skupinové terapii dochází ke vzájemnému působení členů skupiny na sebe a také 

k vzájemnému působení mezi členy a terapeutem/ty. V PST je větší nezávislost na terapeu-

tovi, bývá posilována složka svépomoci, dochází zde k určité sounáležitosti (Kalina a kol., 

2003). 

PST slouží k vyzkoušení a zažití terapeutických technik. Mezi techniky patří nácvik aserti-

vity, prevence relapsu, techniky zvládání bažení, komunikace, arteterapie, dramaterapie, 

sebezkušenost a prožívání. 

Není vhodná pro pacienty v akutní fázi, pro osoby s mentální retardací, pro pacienty 

s disociální poruchou osobnosti a nemocné v těžké depresivní fázi. 

Psychoterapii je vhodné doplnit o další formy terapie jako je socioterapie, poradenství a 

vzdělávání (Kalina a kol., 2003). 

Na oddělení S7 léčby závislosti se využívají i tyto specificky zaměřené psychoterapeutické 

skupiny: 
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Ženská psychoterapeutická skupina vytváří bezpečné prostředí pro otevření terapeutic-

kých témat týkajících se ženství. 

Gamblerská psychoterapeutická skupina vytváří prostor pro terapeutické zpracování 

otázek týkajících se patologického hráčství. 

Racionální terapie je forma edukace, která má přivést pacienta k porozumění projevům 

závislosti a jejich souvislostem. Pacient se učí porozumět tomu, jak a proč příznaky vznik-

ly, jak spolu mezi sebou souvisejí a jaké mají důsledky, které se často stávají i udržovacími 

faktory. 

Skupiny má svá pravidla, se kterými je seznámen každý nově příchozí člen. Tyto pravidla 

je nutné dodržovat pro dobrou efektivitu a důvěru skupiny. 

Mezi tyto pravidla patři: 

DÁVEJ A BER 

Vyjadřuji své názory k tématu a přijímám zpětné vazby. Každý může skupinu svou účastí 

obohatit o své zkušenosti a zážitky, naopak si každý může odnést poznatky druhých. Proto 

je dobré, když jsme na skupině aktivní. 

MLČENLIVOST A DŮVĚRA 

O čem mluvíme na skupině, tam zůstane navždy. To, o čem se mluví a co se děje ve skupi-

ně, je důvěrné, proto o tom mimo skupinu nemluvíme. Toto pravidlo platí trvale – tedy i v 

době, kdy členství ve skupině pomine a platí pro členy skupiny stejně jako terapeuta. 

“STOP” 

Pokud nechci o něčem mluvit a netýká se to závislosti, mohu hovor zastavit a téma znovu 

otevřít na následující skupině. Nemůže-li některý z členů skupiny něco hned otevřeně a 

upřímně sdělit, má právo říci “stop”a nemluvit o tom. Ke sdělení pak využije první příleži-

tost, kdy sdělení bude možné. 

TOLERANCE   

Pravidlo zodpovědnosti k sobě a ostatním členům skupiny. Chovám se ohleduplně 

k ostatním, respektuji soukromí, intimitu, na skupině i mimo ni. Členství ve skupině vyža-

duje vzájemnou ohleduplnost a respektování základních pravidel společenského soužití. 

K nim patří respekt k soukromí, k intimitě a autonomii každého člena skupiny ve skupině i 

mimo ni. 
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ETIKETA  

Pravidlo dodržování organizačních pravidel. Nejím, nepiji, nespím, jsem slušně oblečen. 

Ve skupině budu dodržovat základní organizační pravidla: dochvilnost a omluvu v případě 

neúčasti, plnění dohodnutých doporučení, sezení mohu opustit jen po oznámení v případě 

nutnosti. 

TOXICKÉ ŘEČI A ZDROBNĚLINY 

Záměrně nevedu řeči vyvolávající touhu po droze a zlehčující problém závislosti.Ve sku-

pině nepovedu záměrně řeči vyvolávající bažení a touhu po droze.  Nepoužívám zdrobně-

liny v souvislosti s návykovou látkou, které by mohly zlehčovat návykovou problematiku a 

zlehčovat ji. 

3.3.2 Individuální psychoterapie 

Individuální psychoterapie probíhá s jednotlivcem, hlavním prostředkem bývá rozhovor. Je 

jedna z používaných metod při léčbě závislostí. V střednědobé léčbě musí být včleněna do 

kontextu s dalšími terapiemi. 

Pacient, který je v ústavní léčbě ve standardním programu a zároveň u něho probíhá indi-

viduální psychoterapie, může být vnímán ostatními spolupacienty negativně. Mohou ho 

ostatní vnímat “že má něco navíc“. Toto může způsobit v léčbě komplikace, jak mezi paci-

enty navzájem, tak mezi pacienty a terapeutickým týmem. 

Individuální terapie není v léčbě závislostí prováděna z časových a finančních důvodů. 

Rozlišujeme tyto typy individuální terapie 

 Krizová intervence 

 Podpůrná psychoterapie  

 Motivační psychoterapie 

 Systematická dlouhodobá individuální psychoterapie 

Tato terapie je vhodná pro pacienty, u kterých je ohroženo zvládání standardního progra-

mu. Může se jednat o krizovou situaci. Další možnou indikací k této terapii je zralost a 

motivovanost pacienta za účelem osobního růstu či zkvalitnění osobního života (Kalina a 

kol., 2003). 

Na oddělení S7 je individuální psychoterapie prováděna minimálně. Pacienti si o tuto for-

mu terapie mohou zažádat. Na oddělení je zaměstnán pouze jeden psycholog a není 

v časových možnostech tuto terapii každému poskytnout. 
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3.3.3 Socioterapie 

Doposud se setkáváme s tím, že využití socioterapie sociálními pracovníky je málo disku-

tované téma. Respektive socioterapie je zasazena do kompetencí sociálních pracovníků dle 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale nevznikly žádné metodické pokyny, jak 

tuto terapii v praxi využívat. Jde však o velmi vhodný záměr, nabídnout tuto metodu soci-

álním pracovníkům. Metody sociální práce tuto terapii využívají již prostřednictvím roz-

hovoru s klientem. Sociální službu v ústavní léčbě pacienti využívají např. v oblastech 

bydlení, sociálního začlenění, ekonomické (Sešit sociální práce, 2015). 

V Psychiatrické nemocnici Kosmonosy socioterapii zajišťuje zdravotně sociální pracovník. 

„Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení 

sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně práv-

ní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné 

činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytová-

ní krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel 

obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb“ (§109 zákona č. 108/2006 Sb., 

v platném znění).  

Na oddělení S7 se tato terapie poskytuje na vyžádání a individuálně. Pacienti se sociální 

pracovnicí převážně řeší finanční a dluhové poradenství, korespondenci se soudy a za-

městnavateli, komunikaci s OSPOD, s ÚP a PMS. 

3.3.4 Autogenní trénink (AT) 

Jedná se o nácvik navození příjemného klidu a uvolnění. Prospívá tělesnému a duševnímu 

zdraví. Bývá součástí při léčbě mnohých poruch a onemocnění. Využívá se při léčbě stre-

su, ale i jako jeho prevence. Používají se opakovaně slova tíhy, tepla. Nelze relaxaci pro-

vádět v akutních fázích onemocnění jako je např. psychosa a delirium. 

AT může vézt psychoterapeut, lékař či psycholog. Cvičení trvá zhruba 10-15 minut. Pro 

dobrý efekt je vhodný AT cvičit samostatně 3krát denně po dobu 2-15 min. 

AT se provádí nejlépe vleže na podložce, kdy je celé tělo uvolněné a klidné, oči jsou za-

vřené. V některých případech je možná poloha i vsedě v pohodlném křesle (Hašto, 2004). 

Nešpor uvádí, že jóga a relaxace slouží k mírnění stresu, úzkostí a depresí a psychosoma-

tických chorob. V léčbě tyto techniky používá jako součást programů ústavní léčby pro 

závislé pacienty (Nešpor, 1996). 

Dalším důvodem proč je vhodná tato technika v léčbě závislostního onemocnění, je zvlá-

dání bažení. Relaxace prospívá zdravějšímu životnímu stylu, zvyšuje pocit sebekontroly a 

sebedůvěry (Nešpor, 1999). 
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Na oddělení S7 AT probíhá pod vedením všeobecné psychoterapeutické zdravotní sestry 

1x denně zhruba 15 min. Také je zde možnost využit 2x týdně externí místnost nazvanou 

Snoezelen. 

V překladu z holandštiny Snoezelen znamená čichat, zkoumat, odpočívat, relaxovat. 

Snoezelen je relaxační místnost, která je příjemně upravena pomocí světelných a zvuko-

vých prvků, jehož cílem je vyvolání smyslových pocitů, uvolnění, uklidnění, podporuje 

rozvoj osobnosti, redukuje stres, zlepšuje vztahy mezi terapeutem. Snoezelen je vhodná 

jako protiváha k vyvážení náročného strukturovaného dne v nemocnici. Doporučená doba 

pobytu v relaxační místnosti při skupině je až 60 minut (Co je Snoezelen-Teoretický úvod). 

3.3.5 Hippoterapie/ Hipporehabilitace 

V této metodě se využívá koní jako prostředku pro léčbu somatických a psychických one-

mocnění. Kůň pacientovi pomáhá k sebepoznání svých dovedností. Kůň je zdrojem emoci-

ální podpory, aktivizuje psychickou a fyzickou stránku pacienta, rozvíjí sociální dovednos-

ti a kognitivní funkce. Velký efekt je i v relaxaci, na hřbetu koně se provádí relaxační cvi-

čení. Během cvičení se využívá různých pomůcek, jako např. kužely, míče, překážky aj. 

V PNK Kosmonosy se tato metoda používá s pacienty se závislostí problematikou, sexuo-

logickým onemocnění, je také pro pacienty z geronto-psychiatrických oddělení (Hippote-

rapie). 

Tuto techniku provádí fyzioterapeut nebo specialista z oboru hippoterapie. 

Rozlišujeme tyto formy hippoterapii: 

 Forma psychoterapie zaměřená na psychické a fyzické příznaky duševního one-

mocnění 

 Forma sportovně rekreační pro udržení psychické a fyzické kondice 

 Forma pedagogická zaměřená na úpravu chování a sociálních vztahů (Marková et 

al., 2006) 

Účinky na psychické zdraví: 

 Zlepšuje koncentraci pozornosti 

 Zlepšuje schopnost adaptace a kontroly chování 

 Odvádí pozornost od problémů 

 Dochází k uvolnění psychického napětí a zábran 

 Zvyšuje se pocit jistoty a zvyšuje se sebevědomí 

 Zvyšuje motivaci v léčbě 

 Dochází k pozitivním emocím (Rynešová, 2011) 
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Pacienti oddělení S7 na tuto terapii dochází 1x týdně v 8-10 členné skupině, kdy se účastní 

10 lekcí a po té se skupina obmění. Lekce jsou rozděleny do několika fází, jako např. 

úvodní- seznamovací a velmi oblíbená závěrečná. Není v časových možnostech, aby se 

této terapie zúčastnili všichni pacienti oddělení. 

3.3.6 Ergoterapie 

Cílem ergoterapie je zachování běžných denních dovedností, jak pracovních tak i zájmo-

vých. Zároveň podporuje sociální role. 

Je využíváno různých aktivit, které jsou vybírány individuálně dle potřeb pacienta. 

Při výběru aktivity je zohledněn zdravotní stav a věk pacienta. 

Během hospitalizace v ústavní léčbě ztrácí pacienti pracovní i zájmové návyky, které je 

třeba obnovit nebo zachovat. Aktivity jsou voleny tak, aby nemocného motivovaly (Co je 

ergoterapie?, c2008-2020). 

Ergoterapeuti pomáhají nemocným se vrátit k běžným aktivitám již v nemocničním pro-

středí. Pokud se nemocný nemůže vrátit ke svým běžným aktivitám, vede to k závislosti na 

okolí, zpomalení jeho vývoje, zhoršení kvality života. 

V ČR se ergoterapie provádí od 19. stol. převážně u pacientů s duševní chorobou. Využí-

vali se především rukodělné činnosti, práce v zemědělství a v zahradách léčebny.  

Od roku 1913 byla prováděna prof. Jedličkou v Jedličkově ústavě s dětmi s tělesným posti-

žením. V ergoterapie je využíváno volnočasových aktivit jako např. výtvarné činnosti - 

malování, práce s papírem, patchwork, aj., tradiční řemesla - keramická dílna, košíkářská 

dílna aj. (Jelínková et al., 2009). 

Pacienti v PNK na odd. S7 si vybírají tyto aktivity dle svého uvážení a svých potřeb. Mo-

hou si vybrat z této nabídky: keramická dílna, textilní dílna, košíkářská dílna, hobby dílna-

práce se dřevem, práce v zahradě. Jejich aktivitu hodnotí písemně ergoterapeut.  

Součástí týdenního harmonogramu jsou pravidelné aktivity na oddělení, které lze zahrnout 

do běžných denních pracovních i zájmových aktivit, lze sem např. zahrnout: 

 Psaní deníku 

 Rozcvičky, sportovní aktivity, vycházky 

 Pravidelný úklid 

 Samostudium, četba 

 Vaření a pečení pro ostatní členy komunity 
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Pacienti se již v léčbě učí veškeré aktivity plánovat, vytvářet si krátkodobé i dlouhodobě 

plány. Na jejich plnění dohlíží primární terapeut (zdravotní sestra), ergoterapeut není pří-

tomen přímo oddělení. Vyplňování volného času je důležité pro abstinenci po ukončení 

ústavní léčby. 

3.3.7 Sportovní aktivity 

Sportovní aktivity patří do volnočasových aktivit, jsou zdrojem pozitivních zážitků, zába-

vy, uvolnění, přirozené euforie a stmelují komunitu. Sportovními aktivitami mohou paci-

enti vyplnit volný čas během léčby i po ní (Kalina a kol., 2015). 

Sportovní aktivity patří do zdravého životního stylu volené s ohledem na zdravotní stav a 

situaci pacienta. Tělesné cvičení může snižovat deprese a úzkosti (Nešpor, Csémy, 1996). 

Na oddělení S7 jsou sportovní aktivity zařazeny do týdenního harmonogramu 2x týdně. 

Pokud mají pacienti zájem, mohou sportovat i ve svém osobním volnu. K dispozici mají 

nohejbalové hřiště, petanque, několik posilovacích strojů, které se nachází přímo v areálu 

PNK. 

Na oddělení mají tělocvičnu s několika posilovacími stroji. Pacienti jsou podporováni 

v těchto aktivitách a mohou využít plovárny nedaleko PNK nebo v letních měsících blízký 

rybník, pokud jsou jim schváleny samostatné vycházky mimo areál. 1x za 14 dní se účastní 

organizovaného zátěžového celodenního výletu. 
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4 Empirická část 

4.1 Stanovení cíle 

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost pacientů s poskytovanými službami 

oddělení léčby závislostí v Psychiatrické nemocnici na koedukovaném oddělení léčby zá-

vislostí. Práce se zaměřuje na prostředí a režim oddělení S 7 a na přístup zdravotnického 

personálu, na konkrétní terapie poskytované v PNK(ergoterapie, hippoterapie) a na terapie 

poskytující oddělení S7 (individuální a skupinová psychoterapie, sportovní aktivity, rela-

xační techniky a socioterapie). Dalším cílem je porovnání konkrétních výsledků dotazníku 

s výsledky projektu KOP z roku 2009. 

Analyzována data budou předložena vedení oddělení S7 jako zpětná vazba od pacientů 

s návrhy a připomínkami na zlepšení kvality poskytovaných služeb. 

4.2 Formulace výzkumných otázek 

1. Existují rozdíly v hodnocení poskytovaných služeb mezi ženami a muži? 

2. S jakou léčebnou službou jsou nejvíce pacienti spokojeni? 

3. V čem se liší výsledky dotazníku práce od výsledku projektu KOP? 

4. S jakými návrhy na zlepšení kvality poskytovaných služeb přicházejí pacienti? 

5. Jak pacienti hodnotí léčbu a kvalitu poskytované péče? 

4.3 Design výzkumu 

Záměrem výzkumu bylo získání informací v oblasti spokojenosti s léčbou na oddělení zá-

vislostí a terapeutickými metodami. Výsledky dotazníku budou k dispozici personálu od-

dělení pro zkvalitnění poskytovaných služeb. Jedná se o výzkum kvantitativní, byl prove-

den formou dotazníků. Otázky byly směřovány k hodnocení léčby a jednotlivých složek 

programu. 

4.4 Metoda sběru dat 

Práce byla vypracována formou kvantitativního výzkumu, použila jsem formu dotazníku 

(viz příloha č.1). Dotazník byl sestaven z jednoduchých 10 otázek, kde byla použita stup-

nice od 1-5, při čemž 1 byla nejlepší a 5 nejhorší. U každé otázky byl prostor pro vlastní 

připomínky nebo návrhy. V případě tohoto průzkumu se jednalo o nestandardizovaný do-

tazník, který byl sestavený na základě výzkumných otázek a zjištěných informací o kon-

krétním oddělení s poskytovanými terapiemi. Dotazník jsem osobně předávala aktuálně 

hospitalizovaným pacientům, snížila jsem tak pravděpodobnost chybného provedení. Paci-

enti po jeho vypracování měli možnost jej vložit do připravených desek umístěných 

na chodbě nebo odevzdat přímo do mých rukou. Dotazník byl v anonymní podobě. Někte-
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ré otázky byly použity z dotazníku „Očima pacientů“, který je využíván PNK k hodnocení 

spokojenosti pacientů. Další otázky byly specifické pro oddělení S7. Dotazníky byly roz-

dávány pacientům v období od 10/2019-3/2020. Sběr dat byl původně plánován od 

10/2019-5/2020, z důvodu preventivního corona-virového opatření, tzn. dne 23. 3. 2020, 

došlo k okamžitému uzavření oddělení a zároveň ukončení sběru dat. Oddělení bylo opět 

otevřeno 21. 4. 2020, ale došlo k úpravě režimu a řádu oddělení, které by již ovlivnilo sběr 

dat. 

4.5 Výzkumný soubor 

Respondenti byli pacienti PNK konkrétně oddělení S7. Jediným požadavkem byla délka 

hospitalizace minimálně 8 týdnů (byl zde větší předpoklad, že se pacienti účastnili hodno-

cených poskytovaných služeb), do výzkumu se zapojili pacienti ve standardní léčbě, ale i 

pacienti v posilovací léčbě, s výzkumem museli pacienti souhlasit. Bylo rozdáno 74 dotaz-

níků všem pacientům, kteří byli aktuálně hospitalizováni ve sledovaném období. 

Z celkového počtu 74 hodnocených dotazníků (100%), představuje 12 žen (16,22%) a 62 

mužů (83,78%). Ke statickému vypracování byly použity všechny dotazníky. 

4.6 Etické otázky 

Před zahájením evaluačního výzkumu bylo informováno vedení oddělení S7. Po schválení 

byl zahájen výzkum. 

Před rozdáváním dotazníků byly pacientům předány potřebné informace o probíhajícím 

výzkumu, kde byl vysvětlen jeho důvod a účel. Součástí dotazníku byl i písemný informo-

vaný souhlas obsahující informace o výzkumu. Výzkum byl prováděn tak, aby byla zacho-

vána anonymita pacientů a personálu. V práci nezmiňuji jména pacientů a personálu PNK 

a jiných nemocnic. 
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5 Výsledky dotazníků 

5.1 Prostředí oddělení 

Byl/a jste spokojen/a s prostředím oddělení S7? 

Graf č. 1 

 

Dle analýzy dat vyplývá, že jsou pacienti velmi spokojeni s prostředím oddělení, což hod-

notí nejčastěji číslem jedna 42 pacientů nebo dvě 25 pacientů, v součtu se jedná o 90% 

spokojenost. Lepší ohodnocení otázky s průměrnou známkou 1,50 bylo u mužů. Tento 

výsledek může souviset s častou připomínkou žen ohledně nedostatečného sociálního zá-

zemí 1(toalety, sprchy). Šest pacientů ohodnotilo známkou číslo tři, v jednom případě čís-

lem pět. V jednom případě se vyskytla nespokojenost s vybaveností kuchyňky (nebylo 

specifikováno). Ve třech případech byla uvedena nespokojenost s podávanou stravou: 

“Především hodně slabé snídaně“, uvedl pacient. Ve dvou případech se objevila nespoko-

jenost s lůžky (proležené matrace). „Chybí zde internetové připojení“, uvádí pacient. 

V poslední řadě si pacienti stěžovali na omezené vycházky pouze v areálu a s doprovodem, 

ačkoli předtím měli samostatné vycházky i mimo areál. Toto omezení bylo z důvodu začí-

nající coronavirové situace v ČR počátkem března 2020. 

Naopak pacienti uvítali nepřítomnost mříží na oknech: “Cítila jsem se svobodněji“, uvedla 

pacientka. Pacienti v posilovacím pobytu si všímají dlouhodobých změn, dochází ke zlep-

šení prostředí zejména v komunitní místnosti, kde se jím líbí vizualizace a vysvětlení veš-

kerých odborných pojmů od chutí, až po recidivu: „Každý to z toho pochopí“, komentuje 

pacient v dotazníku. Cítí se příjemně a bezpečně. „Léčil jsem se zde před 9 lety a nic bych 

neměnil, vše funguje na 100%“. Kladně hodnotí rybičky, květiny a knihovny na oddělení. 
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5.2 Zdravotnický personál 

Byl/a jste spokojen/a s přístupem zdravotnického personálu? 

Graf č. 2 

Dle analýzy dat vyplývá, že jsou pacienti velmi spokojeni s přístupem zdravotnického per-

sonálu, což hodnotí nejčastěji číslem jedna 52 pacientů nebo dvě 21 pacientů, v součtu 

94% spokojenost. Lepší hodnocení uvedli muži s celkovou průměrnou známkou číslo 1,27.  

V připomínkovací části jako negativum ve dvou případech byla uvedena nejednotnost 

hodnotících kritérií personálu v kontextu s dodržováním řádu a režimu oddělení. V jedné 

připomínce bylo uvedeno: „Někdy mám problém pochopit, co se mi snaží terapeutický tým 

říct, nebo co po mě chce“. Jeden pacient kritizoval náladovost zdravotních sester. 

Za klady často pacienti vyzdvihovali profesionalitu, vzdělanost, lidský přístup, ochotu po-

moci, vstřícnost.  

„Mile mě překvapilo, že se mi sestřičky osobně představily a podaly mi ruku“, oceňuje 

pacientka. “Překvapilo mě, že se sestřičky podílejí na skupinové psychoterapii a nechovají 

se k nám nadřazeně“. „Jsou na nás právem tvrdý a to mě dokáže vybičovat ke změně“, 

chválí si jeden pacient. Z hodnocení připomínek vyplynulo, že pacienti vnímají zdravotní 

sestry jako součást terapeutického týmu. 
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5.3 Režim oddělení 

Byl/a jste spokojen/a s režimem oddělení? 

Graf č. 3 

Z vyhodnocení dat vyplývá, že 40 pacientů ohodnotilo nejvyšší známkou jedna, 27 pacien-

tů ohodnotilo známkou dvě, v součtu tohoto hodnocení se jedná o 89 % spokojenost. 7 

pacientů vnímá spokojenost s režimem na čísle tři. Lepší hodnocení uvedli muži 

s celkovou průměrnou známkou číslo 1,55. 

Kritizováno bylo nedostatek sportovních aktivit, nespokojenost s odevzdáním mobilního 

telefonu a jeho navrácení až ve 2. léčebném stupni. V tuto dobu již mají pacienti mobilní 

telefon od počátku léčby u sebe a mohou jej používat ve vyhrazený čas. V jednom případě 

se vyskytlo kritizování nevhodné doby úklidu oddělení, kdy pacientka navrhuje úklid pro-

vádět v dopoledních hodinách. Pacienti nadále uvádějí nespokojenost s bodovacím systé-

mem, který byl upraven. “Je chaotický a náročný“, hodnotí. Pacientům nevyhovuje časové 

umístění AT, některé nepochopitelné aktivity v léčbě (nespecifikováno). Žádají jednodušší 

přístup ve sledování sportovních přenosů v TV, kdy dochází k přerušení sledování TV 

z důvodu večerky. Někdy na ně působí týdenní i denní harmonogram chaoticky, navrhují 

jeho aktualizaci. 

V dotazníku si pacienti často pochvalují režim a rozumí jeho nutnosti pro udržení absti-

nence od návykových látek. Jedna pacientka uvedla: „Na začátku jsem na něj musela 

zvyknout, teď se bojím, že mi bude chybět“. Ve většině případů jim nastavený režim vy-

hovuje a některé jeho prvky si chtějí přenést do „života venku“. 

„…tady jsem cítil, že mi nastavený režim prospívá a postupně se učím zodpovědnosti. Zá-

vislému člověku trvá, než se sžije s pravidelným režimem. Závislý člověk totiž žádný ne-

má!“  
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5.4 Skupinová terapie 

Byl /Jste spokojen/a se skupinovou terapii? 

Graf č. 4 

Z dotazníku vyplývá, že 54 pacientů je naprosto spokojeno s PST, 18 pacientů tuto aktivitu 

ohodnotilo známkou dvě, v součtu hodnocení se jedná o 94% spokojenost. Číslem tři 

ohodnotili 2 pacienti. Lepší hodnocení uvedli muži s celkovou průměrnou známkou číslo 

1,26. 

V této otázce je negativně vnímána ženská skupina, kdy mají pacientky kratší osobní vol-

no, z důvodu této PST, oproti mužům, kteří mají v tento čas osobní volno. Nespokojeni 

jsou s úvodem do skupiny:“ Zbytečně dlouhé domlouvání se na tématu“. Kritizován je te-

rapeutický tým, kdy se opakuje stížnost na střídající se terapeuty ve skupinové PST. “Ně-

které skupiny jsou slabší“. Pacienti žádají, aby terapeuti více pobízeli k aktivitě málo mlu-

vící členy skupiny. Zmíněna byla nespokojenost v technice vedení. “Používají se zastaralé 

metody, trochu alternativy by neuškodilo“. Ve dvou případech bylo uvedeno málo zahrnu-

tých skupin v týdenním harmonogramu. 

Naopak častěji se vyskytuje spokojenost s touto formou terapie, vnímají ji jako nejúčinněj-

ší prostředek v léčebné terapii.“ Jsem spokojen, hodně mě to dávalo, čerpal jsem a porov-

nával. Užitečné byly zpětné vazby od pacientů i personálu“. 
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5.5 Individuální terapie  

Byl/a jste spokojen/a s individuální terapií? 

 

Graf č. 5 

Z dotazníku vyplývá, že se individuální terapie účastnilo 41 pacientů z celkového počtu.  

Byla poskytnuta více mužům než ženám. Známku číslo jedna ohodnotilo 35 pacientů, čís-

lem dvě ohodnotilo 12 pacientů, v součtu se jedná o 91 % spokojenost hodnocené otázky. 

4 pacienti tuto terapii vnímají jako průměrnou. Celkem 22 pacientů tuto terapii nehodnoti-

lo. Lepší hodnocení uvedli muži s celkovou průměrnou známkou číslo 1,38. 

V tomto bodě pacienti často kritizují právě neuskutečněnou individuální terapii. “Žádná se 

nekonala, veškerým žádostem (spolupacientů) byla doporučena skupinová terapie“. Jiný 

pacient navrhuje. „Neměl jsem ji, ale bylo by dobré, kdyby měl každý nárok na jedno se-

zení během léčby.“ „Uvítal bych, kdyby to bylo automatický, to mě zklamalo a chybělo mi 

to.“, uvádí další pacient. 

Pokud se pacienti podrobili této formě terapie, tak ji vnímají velmi pozitivně. „Žádala jsem 

o ni a za 2 dny jsem ji měla, super přístup“, píše v dotazníku pacientka. “Velmi mě pomoh-

la, dialog mi je blízký“, chválí jiný pacient. Psychologa, který poskytuje tuto terapii, popi-

sují jako vstřícného, milého člověka ochotného jim pomoci. 
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5.6 Ergoterapie 

Byl/a jste spokojen/a s ergoterapii? 

Graf č. 6 

 

Z výsledků hodnocení ergoterapie vyplývá, že 52 pacientů je naprosto spokojeno, 19 paci-

entů ohodnotilo číslem 2, v součtu se jedná o 94 % spokojenost. Hodnocení číslo tři uvedli 

2 pacienti. 1 pacient tuto terapii nehodnotil. Lepší hodnocení uvedli muži s celkovou prů-

měrnou známkou číslo 1,28. 

V této části tři pacienti kritizují určitou činnost, která se nesmyslně opakuje nebo se dělala 

práce, která byla zbytečná „práce pro práci“. Jeden pacient uvedl, že pro něho neměla žád-

ný přínos. Ve dvou návrzích se vyskytl požadavek na častější zařazení ergoterapii do tý-

denního harmonogramu. 

Pacienti v několika případech uvádějí spokojenost, prospěšnost, odreagování od stresu, 

ergoterapii vnímají jako určitou formu relaxace. „Pomohla mi s třesem a s napětím“. Jiný 

pacient uvádí: „Moc krásné prostředí a vlídný přístup ergoterapeutek“. Pozitivně vnímání 

terapeutek v dílnách zmiňují tři pacienti. „Sestřička S. naprosto výborná“. Pochvalují si 

velký výběr aktivit a děkují za možnost se této aktivity účastnit. Vyzdvihují převážně tex-

tilní dílnu a práci v zahradě. „Rád pracuji venku, takže zahrada a ostatní práce mě moc 

pomáhaly“. 
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5.7 Hippoterapie 

Byl/a jste spokojen/a s hippoterapii? 

Graf č. 7 

Dle výsledků 38 pacientů označilo tuto terapii číslem jedna, pouze 9 pacientů číslem dvě, 

celkový součet hodnocené otázky spokojenosti je 95 %. Lepší hodnocení uvedli muži 

s celkovou průměrnou známkou číslo 1,22. Otázku nehodnotilo 25 pacientů, protože se 

této terapie neúčastnilo, což se objevilo často v připomínkách jako negativum. 

Mezi další negativa uvádí frekvenci:“ Bohužel škoda, že není častěji“. Ve dvou případech 

bylo uvedeno, že pacient nemá rád zvířata. “Není to moje parketa, ale z povinnosti jsem to 

bral.“ 

Naopak v 17 případech hippoterapii hodnotí velmi pozitivně. „Ztratila (odhodila) jsem 

strach z koní, super zážitek.“ uvádí pacientka. Jiný pacient zmiňuje přínos terapie. „Re-

spekt, krása, klid, pohoda, uvolnění myšlenek.“  
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5.8 Sportovní aktivity 

Byl/a jste spokojen/s se sportovními aktivitami? 

Graf č. 8 

Z výsledků vyplývá, že 30 pacientů ohodnotilo otázku číslem jedna a stejný počet pacientů 

uvedl hodnocení dva, v součtu se jedná o 84 % spokojenost. Po 1 případu bylo označeno 

hodnocení čtyři a pět. Otázku nehodnotili 2 pacienti. Lepší hodnocení uvedli muži 

s celkovou průměrnou známkou číslo 1,71. 

Pacienti si nejvíce stěžovali na málo vybavenou tělocvičnu, uvítali by běhací pás, více 

sportovního náčiní a kritizují malý prostor posilovny. Ženy si stěžují na málo cvičebního 

náčiní. Navrhují více kolektivního sportu v rámci soutěží a všeobecně více sportovních 

aktivit v týdenním harmonogramu. V připomínkách rozlišují sportovní aktivity v létě a 

zimě, kdy jsou možnosti velice omezené, převážně na pobyt v budově. „Jsou dobré, ale 

přes zimu nic než vycházky nejde dělat, takže procházky kolem Kosmonos mě nebavily“. 

Ve dvou případech bylo uvedeno, že nemají rádi sport.  

Oceňují naopak výlety ve vzdálenějších lokalitách. „Výlet na 25 km super, zdraví prospěš-

né.“ Pozitivně ohodnotili rozcvičky, možnost večerního běhání po areálu PNK, stolní tenis. 
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5.9 Relaxační techniky 

Byl/a jste spokojen/a s relaxačními technikami? 

Graf č. 9 

 

Z uvedených dat vyplývá, že 44 pacientů bylo naprosto spokojeno, 22 pacientů označilo 

spokojenost s relaxací číslem dvě, v součtu se jedná o 91% spokojenost. 4 pacienti ohodno-

tili číslem tři, 1 pacient číslicí čtyři. Tři pacienti tuto terapii nehodnotili z důvodu neúčasti. 

Lepší hodnocení uvedli muži s celkovou průměrnou známkou číslo 1,45. 

Negativně vnímají frekvenci AT. „AT 15 minut je málo, chtěl bych ji častěji“. Navrhují ji 

zařadit do programu častěji. „ Je jí málo a chtělo by ji obměnit, je to pořád dokola“. Jiný 

pacient uvádí, že se během relaxace neuvolnil. Uvítali by i jiné metody relaxace.  

Pozitivně vnímají Snoezelen: „Hudba mi uklidnila mozek a mysl“. Uvádí pozitivní účinky 

terapie v oblasti odreagovaní, uvolnění, zvládání stresu.„Budu autogenní trénink využívat i 

doma“.  
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5.10 Socioterapie 

Byl/a jste spokojen/a se socioterapií? 

Graf č. 10 

 

Z dotazníku vyplývá, že 46 pacientů ohodnotilo číslem jedna, 15 pacientů vnímají sociote-

rapii na číslici dvě, v součtu se jedná 83% spokojenost. Ve 2 případech byla uvedena čísli-

ce tři. 11 pacientů terapii nehodnotilo. Rozdíly v pohlaví nejsou z dat patrné, průměrná 

známka celkového hodnocení byla 1,30. 

V připomínkách se negativum ani návrh na zlepšení nic neobjevilo. Naopak sociálního 

pracovníka hodnotí velmi kladně. „S paní sociální jsem byla moc spokojená, se vším mi 

pomohla.“, uvádí pacientka. „Nadmíru spokojen, vše vyřízeno rychle, profesionálně a bez 

dlouhých prodlev.“ 

Nejvíce oceňují u sociálního pracovníka vstřícnost, profesionalitu, vzdělanost v oboru a 

trpělivost. 
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5.11 Celkové hodnocení spokojenosti 

Graf č. 11 

 

V grafu je znázorněn počet udělených známek v jednotlivých hodnocených otázkách do-

tazníku.  

Graf č. 12 
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Graf znázorňuje řazení hodnocených otázek. Nejlépe hodnocená je hippoterapie a nejméně 

jsou pacienti spokojeni se sportovními aktivitami. 

Z grafu vyplývá, že celkově nejlépe hodnocenou otázkou je Hippoterapie s celko-

vým průměrným hodnocením známky 1,2. Na posledním místě se umístilo hodnocení 

sportovních aktivit s celkovou průměrnou známkou 1,8. 

Tabulka č.1 
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V tabulce jsou znázorněny rozdíly v hodnocení v pohlaví mužů a žen. Největší rozdíl je 

patrný u hodnocení sportovních aktivit, kdy jsou více spokojeni muži. Žádný rozdíl 

v hodnocení není u socioterapie.  
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6 Výsledky 

Cílem této práce bylo získání informací v oblasti spokojenosti pacientů v PNK na oddělení 

léčby závislostí, jejich vnímání léčby a návrhy na zlepšení poskytované péče. 

1. Rozdíly v hodnocení pohlaví mužů a žen jsou patrné minimálně. Největší rozdíl ve 

spokojenosti hodnocení je zjištěno u sportovních aktivit. 

2. Dle analýzy dat bylo zjištěno, že jsou pacienti celkově nejvíce spokojeni 

s hippoterapii (95%)a s minimální odchylkou (94%) se umístily: skupinová psycho-

terapie, socioterapie, a ergoterapie. 

3. Z analýzy dat dotazníku spokojenosti s léčbou na oddělení S7, s porovnáním vý-

sledku projektu KOP nelze přesně hodnotit, jelikož dotazník předávaný pacientům 

projektu KOP má několik hodnotících škál, a to škálu 1- 6 nebo ano/ne-částečně 

(viz příloha.), v mém dotazníku je škála od 1-5, což může zkreslovat výsledek. Po-

kud budu vycházet z předpokladu, že mé hodnocení v rozmezí 1-2 koresponduje 

s odpověďmi v dotazníku KOP v rozmezí 1-2. Z dat vyplývá, že celková spokoje-

nost v dotazníku je 91%. Souhrnná spokojenost v projektu KOP je 78,22 %. Lze 

tedy konstatovat, že pacienti jsou více spokojeni s léčbou na oddělení závislostí, 

než v souhrnném hodnocení projektu KOP v hodnocení nemocnice PNK. 

4. Pacienti využili připomínkovací části dotazníku, kde nejčastěji kritizují a navrhují 

změnit/zlepšit sociální zázemí, chaotický režim dne (týdne), bodový systém, střída-

jící se personál na skupinové PST, nespokojenost s vedením skupinové PST, chy-

bějící individuální terapie, opakující a zbytečné činnosti v ergoterapii, neúčast 

v hippoterapii, nedostatečně vybavenou tělocvičnu s náčiním vhodným i pro ženy, 

žádají nové relaxační techniky. 

5. Z analýzy dotazníků lze konstatovat, že jsou pacienti s léčbou a poskytovanými 

službami spokojeni, kvalita poskytované péče je na vysoké úrovni. 
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7 Diskuze 

Cílem bylo zjistit spokojenost pacientů s poskytovanou péčí na oddělení léčby závislostí v 

PNK a porovnání výsledků dotazníků s hodnocením projektu KOP. 

Hodnocení dotazníků mohla ovlivnit má pozice zdravotní sestry na odd.S7, jedná se o pří-

mý každodenní kontakt s pacienty. V případě negativního hodnocení pacientů by se mohl 

odrazit strach z přístupu terapeutického týmu k jeho osobě. Vliv na hodnocení mohla mít 

délka hospitalizace, kdy některým pacientům byl předáván dotazník v 8 týdnu léčby a ně-

kteří byli před ukončením léčby nebo v posilovacím/doléčovacím programu, kdy hodnoce-

ní může být ovlivněno náhledem a motivací vzhledem k abstinenci. Dalším aspektem byla 

v březnu 2020 začínající coronavirová situace v ČR, které se mohla odrazit v hodnocení 

spokojenosti. Situace byla pro všechny náročná, na oddělení v tu dobu bylo hospitalizová-

no 35 pacientů, zpočátku epidemie, která byla celosvětová, bylo nutné zrušit terapeutické 

dovolenky a samostatné vycházky mimo areál nemocnice, později již pacienti nemohli ani 

sami do areálu do nemocnice, pouze s doprovodem personálu. Na konci března 2020 bylo 

personálu oddělení S7 sděleno managementem PNK, že do 5 dnů musí být propuštěni 

všichni pacienti, jelikož se nejedná o akutní péči. Většina pacientů byla propuštěna do do-

mácího prostředí a odkázána nejen na ambulantní péči, ale i telefonickou a online podporu 

personálu oddělení S7. Část pacientů se podařilo přeložit do jiných zdravotnických zaříze-

ní, jednalo o střednědobou ústavní léčbu v Horních Beřkovicích a následnou péči v Děčíně. 

Zhruba po 6 týdnech bylo oddělení opět otevřeno za přísných hygienických podmínek, kdy 

bylo nutné upravit léčebný řád a režim oddělení. Po pár týdnech se podařilo opět oddělení 

zcela naplnit. 

Limitem v této práci je nezjištění demografických údajů, které mohou mít vliv na hodno-

cení spokojenosti. Na výsledky hodnocení může mít vliv věk a vzdělání pacienta. Uvede-

ním vzdělání v dotazníku, však může být chápáno pacienty jako ztráta anonymity. 

Z šetření vyplývá, že pacienti jsou ve většině s poskytovanou péči spokojeni, ale mají 

k některým otázkám připomínky a nabízejí návrhy na zlepšení. 

Nejvíce připomínek bylo v první otázce ohledně spokojenosti s prostředím oddělení, paci-

enti často zmiňují negativně sociální zařízení, které není přizpůsobeno kapacitě pacientů a 

to především žen. Někdy se stává, že je hospitalizováno více žen, než standardně, a tím 

vzniká nedostatek toalet a sprch. Personál oddělení na tuto skutečnost opakovaně upozor-

ňuje vedení PNK, bohužel zatím bezvýsledně. Pacienti také kritizovali stravu, zastaralá 

lůžka a nábytek. Naopak část pacientů si všímá dlouhodobých změn oddělení, kdy je pro-

středí inovováno. 

Ve druhé otázce týkající se zdravotnického personálu oceňují pacienti chování sester, pro-

fesionalitu, lidskost, ochotu pomoci. Naopak někteří uvádí opačné hodnocení, kdy si stěžu-
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jí na náladovost sester, nejednotný personál a na nesrozumitelnost personálu. Na oddělení 

S7 pracuje středoškolský vzdělaný personál, převážně zdravotní sestry, pouze jedna zdra-

votní sestra započala psychoterapeutický výcvik, ostatní jej nemají. Důvodem chybějícího 

vzdělání je částečně neochota sester se vzdělávat vzhledem k vyššímu věku nebo 

z rodinných důvodů. Mladší sestry by měly zájem o vzdělání, ale není jim umožněno 

z finančních důvodů. I přes chybějící vzdělání je vedení psychoterapeutických skupin na 

nich, ačkoli odborná literatura uvádí, že PST skupiny mohou vést pouze kvalifikovaní pra-

covníci (Corey, 2006). Standard Řízení lidských zdrojů uvádí, že se kontinuita vzdělávání 

plánuje v souladu s potřebami nemocnice (Akreditační standardy pro nemocnice: Řízení 

lidských zdrojů, 2012). Z vlastní zkušenosti vnímám, že vzdělávání středního personálu je 

nedostatečné. Zároveň personální obsazení oddělení neodpovídá kapacitě pacientů, z toho 

důvodů není možné například poskytnout všem individuální terapii nebo kvalifikovaně 

obsadit vedení skupinové psychoterapie. Management a vedoucí pracoviště stanovují počty 

personálu, pokud se tento plán nenaplní např. z důvodu nedostatku personálu, musí při-

jmout opatření, které neohrozí kvalitu a bezpečí poskytované péče. (Akreditační standardy 

pro nemocnice: Řízení lidských zdrojů, 2012). Nedostatek personálu a kvalifikovaného 

vzdělání se mohl odrazit v hodnocení spokojenosti pacientů se skupinovou psychoterapií a 

zároveň v hodnocení zdravotnického personálu, kdy bylo například uvedeno 

v připomínkách, že některé skupiny jsou „slabší“. Z dotazníků vyplývá, že si pacienti žáda-

jí individuální terapii, vnímají ji jako potřebnou v léčbě závislostí, některá témata jsou pro 

ně natolik citlivá, že jej nechtějí otevřít na skupinové psychoterapii.  

Se skupinovou psychoterapií jsou pacienti velmi spokojeni. Vnímají ji jako nejúčinnější a 

klíčovou aktivitu v léčbě závislostí, což potvrzuje i odborná literatura (Kalina a kol., 2015). 

 Přínosné pro ně byly především zpětné vazby od spolupacientů a od TT. Vadí jim, že se 

na skupinách střídá často personál, dlouho se domlouvá na tématu, málo se pobízejí paci-

enti k aktivitě, dlouhý úvod do skupiny a kritizují zastaralé učebnicové metody. S těmito 

výtkami souhlasím, jelikož v této kritice se opět odráží nevzdělanost a nekvalifikovanost 

středního zdravotnického personálu. 

Další hodnocenou otázkou byl režim oddělení. Pacienti jsou povinni jej dodržovat, 

v případě jeho nedodržení jsou pacienti ohodnoceni terapeutickými body. 

V připomínkovací části byla uvedena nespokojenost se systémem terapeutických bodů 

(dále jen TB). Jsou terapeutické body efektivní? V literatuře je uváděno, že terapeutické 

body mají být vyvážené (kladné i záporné), zde jsou udělovány pouze záporné, což může 

podporovat obranné mechanismy závislého člověka. Některá zařízení proto tento systém 

odbourala. (Kalina, 2015). Osobně vnímám udělování TB jako přínosné, bohužel nastave-

ný systém udělování TB je neucelený, chaotický a pro pacienty nesrozumitelný.  Malá část 

pacientů vnímá udělování bodů jako terapeutické, pro většinu jsou to trestné body a 

v mnoha případech cítí křivdu za jeho udělení. 
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V hodnocení režimu kritizují časový rozvrh úklidu, dlouhé přestávky mezi programy, 

omezené vycházky, odebrání mobilního telefonu na začátku léčbu, nepřehlednost týden-

ních i denních aktivit. I přes tyto připomínky pacienti vnímají pravidelný režim a řád jako 

potřebný a důležitý v jejich abstinenci i po ukončení léčby. 

Dále je třeba se do budoucna zamyslet nad inovací léčebného řádu, je nutné pacientů ode-

bírat mobilní telefon, je nutné omezovat kontakt s rodinou a s vnějším prostředím, je řád 

srozumitelný pro všechny pacienty? Vzhledem k proběhl změně léčebného řádu po znovu-

otevření oddělení došlo k povolení mobilního telefonu od počátku léčby, díky tomu paci-

enti mají možnost být více v kontaktu s rodinou a udržovat kontakt s vnějším světem. 

Z informací z jiných oddělení vím, že se od odebírání mobilních telefonů upouští, v jiných 

nemocnicí ho mají stále odebrán a musí si o něj žádat. Otázkou, ale zůstává, zda pacienty 

právě neomezený kontakt s vnějším světem neodvádí od léčby? 

Další hodnocenou aktivitou je ergoterapie. Z připomínek vyplývá, že se činnosti opakují, 

některé práce hodnotí jako zbytečné. Nicméně tato aktivita umístila na druhém místě 

v hodnocení spokojenosti. Vyzdvihují velký výběr činností, během aktivity došlo 

k uvolnění a odstranění napětí a třesu. V neposlední řadě se ve více případech objevila 

spokojenost ve vedení ergoterapie. 

K další velmi pozitivně hodnocené aktivitě patří hippoterapie. Mezi negativa pacienti 

uvedli neúčast v této terapii a dva pacienti uvedli, že nemají rádi zvířata. Z této aktivity si 

pacienti odnášejí klid, pohodu, uvolnění a zbavení se strachu. Zde je na místě se zamyslet 

nad častějším zapojením této aktivity do léčebného režimu, a zda je tato terapie nutná pro 

pacienty, kteří nemají rádi zvířata.  

Další otázka věnovaná sportovním aktivitám byla hodnocena převážně na stupnici 1-2. 

Rozdíly jsou v hodnocení sportovních aktivit v letních a zimních měsících. V zimě si stě-

žují na stále opakující se vycházky po okolí. V letních měsících oceňují především výlety. 

Pacienti si přejí dovybavit tělocvičnu běhacím pásem, sportovním náčiním pro ženy, uvíta-

li by více kolektivních sportovních soutěží. Personál oddělení vnímá tuto aktivitu jako uži-

tečnou vzhledem k volnočasovým aktivitám, které jsou důležité i po ukončení léčby. Lepší 

vybavení tělocvičny je však otázkou financování.  

Neméně důležitou aktivitou po ukončení léčby jsou i relaxační techniky, které nabízí toto 

oddělení. Tato aktivita je dobrovolná, často však pacientům doporučována, z důvodu od-

stranění napětí, uvolnění. Pacienti ji hodnotí velmi prospěšně a užitečně. Vyzdvihují snoe-

zelen. Většina pacientů se dokázala uvolnit a urovnat si myšlenky. Některým se to však 

nepodařilo, jelikož se této aktivity neúčastnili pravidelně, jak jim bylo doporučováno. 
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Poslední hodnocenou otázkou byla socioterapie. Zde je pozitivně vyzdvihován sociální 

pracovník. Nejvíce u něho oceňují vstřícnost, profesionalitu, vzdělanost v oboru a trpěli-

vost. Negativum nebylo uvedeno. 
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8 Závěr 

Sledování spokojenosti pacientů a kvality poskytované péče je důležité nejen pro pacienty, 

kteří si mohou vybrat zařízení, kde se budou léčit, ale také pro samotné poskytovatele a 

pracovníky zdravotní péče. 

V teoretické části byla popsána kvalita péče ve zdravotnictví, přístupy, které vyhodnocují a 

určují kvalitu péče. Jedna kapitola byla věnována popisu adiktologických služeb v ČR, 

charakteristice střednědobé léčby a byly popsány složky terapie poskytované přímo na 

oddělení S7. 

V empirické části byla zpracována data z kvantitativního výzkumu za pomoci dotazníku. 

Dotazník probíhal v PNK na oddělení S7 s ohledem na etická pravidla, se souhlasem per-

sonálu a pacientů v anonymní podobě. Z výsledků dotazníků vyplývá, že pacienti hospita-

lizovaní na oddělení léčby závislostí v PNK jsou s kvalitou léčby a poskytovanými služ-

bami spokojeni.  

Prostředí oddělení hodnotí sice pozitivně, ale v této otázce bylo nejvíce negativních připo-

mínek zaměřených na nedostatečné sociální zázemí. Zdravotnický personál je vnímán pa-

cienty převážně pozitivně, profesionálně a vstřícně, ale v připomínkách se objevuje nesro-

zumitelnost a nejednotnost personálu. Režim a řád si pacienti pochvalují a rozumí jeho 

nutnosti pro udržení abstinence, ačkoli občas mají s jeho dodržováním během léčby potíže. 

Přesto by si jeho některé složky chtěli přenést do “života po léčbě“. Pacienti jsou všeobec-

ně spokojeni s terapiemi poskytovanými na oddělení S7, individuálně by některé aktivity 

zařadili do harmonogramu týdne častěji, jiné méně. Skupinovou psychoterapii vnímají jako 

důležitou součást léčby, která jim nejvíce pomáhá. Individuální terapii hodnotí pacienti 

také pozitivně, pokud jim byla poskytnuta. S ergoterapií jsou pacienti spokojeni a vyzdvi-

hují její prospěšnost, odreagování od stresu, vnímají ji jako formu relaxace. Data ukazují 

spokojenost s hippoterapie. V otázce sportovních aktivit jsou pacienti spokojeni 

s aktivitami v letních měsících, kde je více možností. V hodnocení relaxačních technik 

vyzdvihují nově zřízenou místnost snoezelen. V oblasti socioterapie hodnotí kladně sociál-

ního pracovníka. Oceňují jeho vstřícnost, profesionalitu, vzdělanost a trpělivost. 

Do budoucna doporučuji dotazník zopakovat, jelikož aktuálně na oddělení probíhají změny 

v léčebném řádu a nějaký čas bude trvat, než se s ním pacienti a personál sžijí. Doporučuji 

se do budoucna se zaměřit na připomínky a návrhy na zlepšení poskytování služeb, které 

pacienti uvedli. Pravidelné sledování spokojenosti s léčbou povede ke zkvalitnění služeb. 

Výsledky je také možné předložit vedení PNK jako možný námět na zlepšení poskytova-

ných služeb. 
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10 Použité zkratky 

CHB- Chráněné bydlení 

KOP-Kvalita očima pacientů 

OSPOD- Orgán sociálně právní ochrany dětí 

PNK- Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

PMS- Probačně mediační služba 

PST- Psychoterapie 

SAK- Spojená akreditační komise 

TB- Terapeutické body 

TK- Terapeutická komunita 

TT- Terapeutický tým 

ÚP- Úřad práce 

WHO- Světová zdravotnická organizace 

ZZ- Zdravotnická zařízení 
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11 Přílohy 

Příloha 1 

Dotazník spokojenosti pacientů na oddělení léčby závislosti v PN Kosmonosy 

Vážená paní/ vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o anonymní vyplnění dotazníku, týkající se míry spokojenosti se 

zdravotní péčí na oddělení S7 v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Výsledky tohoto 

šetření budou použity v anonymní podobě pouze pro účely mé bakalářské práce, kterou 

zpracováván v rámci studia na 1. LF Karlovy univerzity v oboru adiktologie. 

U jednotlivých otázek označte číslici, která nejvíce vystihuje Váš názor (hodnotí se jako ve 

škole, přičemž 1 je nejlepší, 5 nejhorší). 

Za vyplnění dotazníku předem děkuji. 

Adéla Domes 

Muž   žena 

Vámi vybranou odpověď zakroužkujte 

1. Jste (byl/a jste) spokojen/a s prostředím oddělení S7? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 

Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

2. Jste (byl/a jste) spokojen/a s přístupem zdravotnického personálu? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 

Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

3. Jste (byl/a jste) spokojen/a s režimem oddělení? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 
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Vaše připomínky, návrhy: 

 

4. Jste (byl/a jste) spokojen/a se skupinovou terapii? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 

Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

5. Jste (byl/a jste) spokojen/a s individuální terapii? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 

Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

6. Jste (byl/a jste) spokojen/a s ergoterapii? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 

 

Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

7. Jste (byl/a jste) spokojen/a s hippoterapii? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 

Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

8. Jste (byl/a jste) spokojen/a se sportovními aktivitami? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 
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Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

9. Jste (byl/a jste) spokojen/a se sportovními aktivitami? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 

Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

10. Jste (byl/a jste) spokojen/a se socioterapii? 

1 2 3 4 5 (1= nejlepší, 5= nejhorší) 

Vaše připomínky, návrhy: 

 

 

 

Datum vyplnění: 

 

 

       Děkuji Vám za spolupráci 
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Příloha č. 2 

Dotazník pro pacienty pro hodnocení projektu KOP 
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1. Byl/a jste v tomto zařízení, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako 

akutní případ?  

 

 

 

PLÁNOVANÉ PŘIJETÍ / PŘEVOZ DO ZAŘÍZENÍ  

Tuto část dotazníku vyplňte pouze pokud bylo Vaše přijetí či převoz do tohoto zařízení 

předem plánováno. Netýká-li se Vás tato část, přejděte k otázce číslo 6 („Jak na Vás pů-

sobil první kontakt se zařízením“).  

2. Jak dlouho jste čekal/a na přijetí do zařízení?  

 

2 -3 dny  

 

 

 

 

 

 

 

3. Byl termín Vašeho přijetí zdravotnickým zařízením změněn?  

 

 

-3 ×  

o vícekrát  

 

4. Zdála se Vám doba čekání na přijetí do zařízení vzhledem k Vašemu zdravotnímu 

stavu:  
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5. Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do zařízení?  

 

 

JAK PROBÍHALO VLASTNÍ PŘIJETÍ DO ZAŘÍZENÍ  

6. Jak na Vás působil první kontakt se zařízením (na pohotovosti, na příjmu apod.)? 

Zapůsobil na mně:  

 

 

tně  

 

7. Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším 

průběhu Vaší léčby?  

 

 

 

 

8. Jak dlouho jste při příjmu do zařízení čekal/a na uložení na lůžko?  
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9. Zakroužkujte, jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do 

zařízení.  

(1 = nejlepší známka, 5 = nejhorší známka)  

1......…2.......…3...…....4…........5  

POBYT V ZAŘÍZENÍ  

10. Rušil Vás v noci hluk?  

 

 

 

4  

11. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů?  

 

 

 

 

12. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch?  

 

ojen/a  

 

 

 

13. Vyhovovala Vám teplota ve Vašem pokoji?  
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14. Vyhovovala Vám doba ranního buzení?  

 

2  

 

 

 

15. Vyhovovala Vám doba návštěv?  

 

 

 

 

 

16. Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla?  

 

 

 

 

ocniční stravu jsem nejedl/a  

17. Měl/a jste dietu?  

 

 

 

18. Jaké množství jídla jste dostával/a?  
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19. Vyhovovala Vám doba podávání jídel?  

1  

 

 

20. Byl/a jste celkově spokojen/a s takovými službami zařízení, jako je např. možnost 

telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.?  

 

 

  

 

 

21. Stalo se Vám někdy, že jste spadl/a z lůžka?  

 

 

 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ  

22. Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře?  

 

 

evím kdo byl můj ošetřující lékař  

23. Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval?  
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24. Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry? Můžete 

říci, že Váš vztah byl:  

 

 

3  

 

LÉKAŘI OBECNĚ  

25. Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozu-

měl/a?  

 

 

 

 

 

26. Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si 

s Vámi promluvit?  

 

 

 

 

 

27. Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?  

 

 

 

28. Hovořil s Vámi lékař každý den?  



 

62 

 

 

 

ZDRAVOTNÍ SESTRY  

29. Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které 

jste rozuměl/a?  

 

 

 

 

 

30. Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní 

sestra ochotna si s Vámi promluvit?  

 

 

 

 

 

31. Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?  

 

 

 

32. Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly?  
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ZDRAVOTNÍ PÉČE / LÉČBA  

33. Stalo se Vám, že jste dostal/a během pobytu v zařízení od zdravotnického perso-

nálu (lékařů, sester) protichůdné informace?  

 

 

 

34. Vyhovovala Vám dosažitelnost zdravotnického personálu v zařízení?  

 

 

 

 

 

35. Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě, než vám bylo umožně-

no?  

 

 

 

36. Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem?  

 

 

 

37. Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo 

léčbu?  
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38. Měl/a jste dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby?  

 

 

 

39. Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc, 

když jste ji potřeboval/a?  

 

 

 

 

 

40. Byl/a jste seznámen/a s právy nemocného?  

 

 

 

41. Pokud jste byl/a předem informován/a o vyšetření či zákroku, který jste měl/a 

podstoupit, stalo se, že jeho termín nebyl dodržen?  

 

n nebyl dodržen  

 

 

 

 

42. Vezmete-li v úvahu množství léků, které jste dostával/a na utišení bolesti, myslíte 

si, že jste:  
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oval/a  

 

PROPUŠTĚNÍ ZE ZAŘÍZENÍ  

Tato část dotazníku se týká propouštěcí procedury, proto ji vyplňte až těsně před opuště-

ním zdravotnického zařízení.  

43. Vyskytly se nějaké problémy, které způsobily odklad Vašeho propuštění ze zaří-

zení?  

 

 

 

 

 

 

44. Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky po propuš-

tění ze zařízení?  

 

 

 

 

45. Řekl Vám někdo, jaké nebezpečné příznaky Vašeho zdravotního stavu máte po 

propuštění ze zařízení sledovat?  
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46. Vysvětlili lékaři nebo zdravotní sestry Vašim blízkým, jakou pomoc potřebujete 

při zotavování?  

 

 

 

 

5  

47. Nabídli Vám zdravotníci pomoc při zajišťování domácí péče po propuštění ze za-

řízení (např. pečovatelská služba, sociální pracovník apod.)?  

 

 

oval  

OBECNÉ HODNOCENÍ ZAŘÍZENÍ  

48. Cítíte celkově, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?  

 

 

 

 

49. Jak hodnotíte postoj celého personálu tohoto zařízení? Řekl/a byste, že postoj byl 

soucitný a uklidňující a jeho schopnost vzbudit ve Vás dobré pocity byla:  

 

 

 

 

50. Jak jste byl/a spokojen/a s tím, jak personál zařízení zajistil Vaše citové a duchov-

ní potřeby?  
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spokojen/a  

 

 

51. Jak byste celkově ohodnotil/a péči, která Vám zde byla poskytnuta?  

 

 

 

 

 

52. Jak byste hodnotil/a Váš zdravotní stav při propuštění:  

 

 

 

53. Doporučil/a byste toto zdravotnické zařízení rodině nebo přátelům?  

 

 

 

 

DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY  

S1. Jste muž nebo žena?  

 

 

S2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  
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Rok narození:  
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Příloha č.3  

Dotazník PNK „Máte chvíli čas“ 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Dotazník pro pacienty  

MÁTE CHVÍLI ČAS? 

Vážená paní, Vážený pane obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při zlepšování 

kvality péče v našem zařízení. Zajímá nás, jak jste spokojeni s přístupem personálu, 

a chceme znát Váš názor. Vaše připomínky budou vyhodnoceny. Dotazník je ano-

nymní.  

VAŠI ODPOVĚĎ PROSÍM ZAŠKRTNĚTE 

Jste: žena muž 

 

Věk: 

 

Chcete-li uveďte oddělení, na kterém péči hodnotíte: 

 

Byl(a) jste již někdy hospitalizován(a) v Psychiatrické léčebně/nemocnici? 

ne                                  jednou                                              několikrát 

 

Spokojenost: ano částečně Ne 

Byl(a) jste lékařem srozumitelně informo-
ván(a) o své nemoci, možnostech léčby a 
lécích? 

   

Jste spokojen (a) s přístupem, jednáním a 

chováním lékaře? 
   

Jste spokojen (a) s přístupem, jednáním a 
chováním zdravotní sestry? 

   

Jste spokojen (a) s přístupem, jednáním a 
chováním sociální pracovnice? 

   

Byl(a) jste seznámen(a) s Právy a povin-

nostmi pacientů? 
   

http://www.plkosmonosy.cz/grafika/pacienti-dotaz.pdf#page=2
http://www.plkosmonosy.cz/grafika/pacienti-dotaz.pdf#page=2
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Byl(a) jste seznámen(a) s Domácím řádem?    

Byl(a) jste spokojen(a) s kvalitou a množ-

stvím stravy? 
   

 

Vyplněný dotazník prosím vhoďte do označené schránky na oddělení. Vyplněný 

dotazník prosím vhoďte do označené schránky na oddělení. DĚKUJEME ZA VÁŠ 

ČAS A ZA SPOLUPRÁCI 

Napište nám prosím s čím jste byl(a) spokojen(a) a co se Vám líbilo v našem zaří-

zení ………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 4 

 

 

 


