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Příloha č. 3 – Náplň činnosti všeobecné sestry pod odborným dohledem

Příloha č. 4 – Dotazník
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Dotazník
Dobrý den,
Jmenuji se Lenka Polívková a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského
studia oboru Intenzivní péče na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prosím Vás o
pravdivé a pečlivé vyplnění dotazníku, určeného ke zpracování mé Diplomové práce
s názvem:“ Porovnání potřeby sounáležitosti ve zdravotnickém týmu na jednotkách intenzivní
péče a standartních odděleních“, aby závěr práce byl věrohodný. Zároveň se Vám zaručuji,
ţe všechny poskytnuté informace jsou důvěrné, anonymní a v souladu ze 101/2OOO.
Jednotlivé dotazníky nebudou nikde uveřejněny. V mé diplomové práci budou pouze
statisticky zpracovaná data.
Prosím Vás o zakrouţkování pouze jedné moţnosti, u zvolení moţnosti“ jiné“ uveďte
svou odpověď na místo teček. Dále pokračujte dle instrukcí u jednotlivých otázek.
Předem děkuji za ochotu a přeji hodně trpělivosti při vyplňování.
1. Věk:
18 – 25
26 – 35
36 – 45
45 a více
2. Délka praxe ve zdravotnictví:
Do 1 roku
2 roky
2 - 5 let
5 - 10 let
Více
3. Pohlaví:
Ţena
Muţ
4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
Střední odborné (bez maturity)
SZŠ
VOŠ
Pomaturitní studium ARIP
Pomaturitní studium SIP
Vysokoškolské s titulem Bc.
Vysokoškolské s titulem Mgr.
5. Na jaké pozici pracujete:
Všeobecná sestra
Zdravotnický asistent

Jiný NLZP ……………………….
6. Obor, ve kterém pracujete:
Interní JIP
Chirurgický JIP
Standardní lůţkové interní oddělení
Standardní lůţkové chirurgické oddělení
Jiný ………………………..
7. Zaměstnání v rámci zdravotnictví měníte:
2x do roka
1x za 2 roky
1x za 5 let
Nikdy jsem nezměnil/a
8. Kolik míst jste
………………….

již

za

svou

profesní

kariéru

nelékaře

vystřídal/a?

9. Seřaďte prosím, následující potřeby, které jsou pro Vás v zaměstnání důležité.
Podle svého žebříčku doplňte hodnoty od 1 do 5 ( 1=nejvyšší hodnota, 5=
nejnižší)
Potřeba
Plnit své povinnosti
Být oblíben, milován
Být finančně zajištěn
Mít zajímavou práci
Pečovat o někoho

Hodnota

10. Napište, co si přestavujete pod pojmem „ Potřeba sounáležitosti“
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Cítíte se na pracovišti jako člen týmu?
Ano
Spíše ano
Ne
Spíše Ne
12. Pokud ne nebo spíše ne uveďte důvod?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

13. Jak byste hodnotil/a pocit ze své práce?
Dobrý
Spíše dobrý
Špatný
Spíše špatný
Pokud odpovíte dobrý nebo spíše dobrý přejděte na otázku číslo 16.
14. Pokud špatný nebo spíše špatný jak to řešíte?...............................................................
15. Jaké důvody Vás vedou ke špatnému pocitu ze své práce?
Konflikty na pracovišti
Práce, kterou nezvládám
Špatný vedoucí pracovník (staniční sestra, vrchní sestra…)
Nedostatek kladného hodnocení od kolegů
Jiný……………………………………..
16. Zvolte pro Vás nejdůležitější důvod proč by jste byl ochoten(na) změnit své
dosavadní zaměstnání
Opakované hádky se spolupracovníky
Malé finanční ohodnocení
Pocit osamělosti a odstrčení v kolektivu
Malé pracovní vytíţení
Jiné………………………………………………………..
17. Jaké vztahy máte na pracovišti?
Všichni spolu vycházíme
Mezi jednotlivými směnami dochází k neshodám, ale u nás ve směně si rozumíme
Nevycházíme spolu příliš dobře
Sluţebně starší si s mladšími příliš nerozumí
18. Co Vás motivuje v práci? ( nevím jestli mám uvést moţnosti ????)
19. Jaký vliv na Vás má dobré postavení v kolektivu, oblíbenost?
Motivuje mě to k setrvání v práci
Ţádný, neovlivňuje mě to
Nevím
20. Jak byste zhodnotil/a svou
v multidisciplinárním týmu?
Uspokojenou
Frustrovanou
Nevím

potřebu

sounáležitosti

při

působení

Pokud Vaše odpověď zní uspokojenou nebo nevím, je Váš dotazník jiţ řádně
vyplněný, pokud jste odpověděli frustrovanou pokračujte prosím ještě ve vyplnění
následujících tří otázek.
21. Pokud ne nebo spíše ne čím je potřeba frustrovaná?
Nedostatečným ohodnocením práce
Náročnou prací
Vztahy v kolektivu
Jiný důvod…………………………………..
22. Jak se u Vás frustrace v oblasti působení v multidisciplinárního týmu projevuje?
Smutkem, úzkostí
Pocitem méněcennosti
Nechutí vykonávat práci
Neprojevuje se
Jiné…………………………….
23. Jaký dopad na Vás má neuspokojení potřeby sounáležitosti?
Přemýšlím o změně pracovního místa
Odchod z oddělení (fluktuace v rámci zdravotnického zařízení)
Odchod do jiného zdravotnického zařízení
Odchod mimo zdravotnictví
Změním sebe a své chování
Nijak to neřeším
Jiné…………………….

Příloha č. 5 – Ţádost o provedení dotazníkové akce

