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Abstrakt

Předložená disertační práce je věnována etickým aspektům
profesionálního chování zdravotních sester v péči o psychiatrické pacienty.
V teoretické části jsou popsána témata související s profesí psychiatrických
zdravotních sester, psychiatrií jako medicínského oboru, legislativou
v psychiatrii a problematikou etiky v kontextu ošetřovatelství.
Praktická část, popisující kvalitativní výzkum, je rozdělena na dva
oddíly – fenomenologickou studii a pozorování. Fenomenologická studie
proběhla v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze a jejím výstupem je
vymezení pojmu „profesionální chování zdravotních sester v péči o
psychiatrické pacienty v souvislosti s problematikou etiky“.
Druhá část,

pozorování, bylo zaměřeno na přístup zdravotních

sester k psychiatrickým pacientům na vybraných pracovištích somatické
medicíny v Praze. Výstupem tohoto výzkumu je popis forem chování
zdravotních

sester

na

somatických

pracovištích

v interakci

s psychiatrickými pacienty.

Klíčová slova:
etika v ošetřovatelství, etika v psychiatrii, lékařská etika, profesionalita
sester, ošetřovatelství, zdravotnické právo
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Abstract

Presented dissertation theses are dedicated to the ethic aspects of
the professional behaviour of nurses in their care of the mental patients. In
the theroretical part are described thesis connected with the profession of
psychiatric nurses, with the psychiatry as a medial branch, legislation in the
psychiatry and with the questions of ethics in the connection of nursing.

The practical part, that describes the qualitative research, is divided
into two subsections and observing. The phenomenal study went through
in the Mental home of Bohnice (Prague) and the output was the
determination of defined notion „professional behaviour of a nurse in the
care of mental patients in the scope of ethics“.

The second part of the observation was targeted on the access of
the nurses to the mental patients in the special handpicked working places
of the somatic medicine in Prague. The output of this research is a
description of the behaviour style of nurses in the somatic working places
in an interaction with mental patients.

Keywords:
ethics in nursery, ethics in psychiatry, ethics in medicíně, professional
behaviour of a nurse, nursing, medical law
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Úvod
Psychiatrie je samostatný lékařský obor, který se prudce rozvíjí,
zejména proto, že stále přibývá lidí, kteří jsou postižení nějakým typem
psychického diskomfortu nebo psychotickým onemocněním. Odhaduje se,
že v časovém rozmezí jednoho roku trpí alespoň jednou z duševních
poruch více než 27 % Evropanů dospělého věku. V popředí jsou úzkostné
stavy a deprese, u které se předpokládá, že se do roku 2020 stane
nejčastější příčinou nemocí v rozvinutém světě. (1) Stárnutí obyvatelstva
s sebou

přináší

nárůst

počtu

nemocných

pacientů

s demencemi.

Problematika demencí spadá také do kompetence psychiatrie, i když
současně prolíná do řady jiných medicínských oborů.
Psychiatrická péče má svá specifika, které jsou podmíněna
zvláštními potřebami nemocných, kteří takovou péči potřebují buď
intermitentně nebo dlouhodobě, někteří dokonce trvale. Zatímco historicky
byla psychiatrická péče především azylová, nyní se dynamicky rozvíjejí
nové formy péče, ať již pobytové nebo ambulantní. Odborníci se shodují
v názoru, že by měly být rozvíjeny především komunitní formy péče na
úkor péče pobytové. V návaznosti na tyto změny je věnována pozornost
také

specifickým

formám

ošetřovatelství,

které

je

v kompetenci

všeobecných sester (dříve a v této práci však označované tradičně, tj. jako
zdravotní sestry). Ty jsou navíc v celém systému zdravotnictví hodnoceny
pacienty i laickou veřejností podle toho jak se k nemocným, případně jejich
rodinám chovají, což je vnímáno jako ekvivalent profesionální etiky. Ačkoli
se zdá, že etický přístup ošetřovatelského personálu k pacientům je
samozřejmostí, praxe mnohdy naznačuje opak. V každém případě lze
předpokládat, že náležitě vzdělané zdravotní sestry budou profesionálkami
ve zvoleném oboru a proto se také budou chovat „správně“.
Vzhledem k tomu, že sedm let pracuji v oblasti psychiatrie, rozhodla
jsem se, že svoji disertační práci zaměřím na problematiku profesionality a
etiky v psychiatrickém ošetřovatelství.
Předložená práce je klasicky členěna na literární (teoretickou) a
praktickou část.
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Nejprve prezentuji tradiční i moderní formy péče o psychicky
nemocné a uvádím popis nejvýznamnějších psychiatrických léčeben v ČR
a to zejména z důvodu abych ukázala, že péče o psychiatrické pacienty
byla především azylová a také proto, že mě osobně tato problematika
zajímá. Dále pak popisuji podstatu povolání zdravotních sester, systémy
jejich vzdělávání a specifika psychiatrické péče. Následuje pasáž o
moderním pojetí ošetřovatelské péče na psychiatrii. Samostatná kapitola
popisuje legislativu související s psychiatrickou péčí. V kontextu znalosti
uvedených

témat

pak

věnuji

pozornost

etice

v psychiatrickém

ošetřovatelství.
Obsahem praktické části je vlastní kvalitativní výzkum, který je
zaměřen na získání validních informací o profesionalitě a etice v psychiatrii
od zdravotních sester, které pracují u lůžka psychicky nemocných osob.
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I. Literární část
1. Psychiatrie

Psychiatrie je svébytný lékařský obor, který má ale poměrně krátkou
historii. Je zřejmé, že vždy existovali lidé, kteří byli psychiatricky nemocní,
péče o ně však byla velmi problematická. Tzv. blázni byli většinou
odkázáni na pomoc komunity, která však zahrnovala pouze stravu a
ubytování. Postupem času bylo zřejmé, že je třeba vybudovat systém
účelné pomoci, který měl institucionální charakter.

1.1. Tradice institucionální péče o psychicky nemocné v ČR

Duševní poruchy postihují lidstvo od jeho počátku, ale zdaleka ne
tak dlouho jsou lidé trpící psychickou poruchou považováni za nemocné.
V minulosti byli tito lidé vytlačováni na okraj společnosti. Často byli
označováni za šílence (zvláště ženy pak za čarodějnice) a bývali nařčeni
ze spolčení s ďáblem nebo zlým duchem. Vzhledem k tomuto historickému
pozadí se psychiatrie vyvíjela odlišně od ostatních zdravotnických oborů.
Teprve v 16. století holandský lékař Johann Weyer (1515 – 1588)
označil tyto šílence za nemocné a tím prakticky poprvé zařadil psychiatrii
mezi medicínské obory. Přesto však stále patřili psychicky nemocní do
káznic, byli zavíráni do klecí, poutáni řetězy atd. Velký pokrok v psychiatrii
znamenal čin francouzského lékaře Phillipa Pinela (1745 – 1826), který
zavedl humánní přístup k duševně nemocným. (11, 12) Přesto však jejich
ošetřování postrádalo teoretický základ a především efektivní léčbu. Proto
se pouze využívaly postupy k usměrňování choromyslných, a to pomocí
svěrací kazajky, otočné židle atd. (58)
Na území dnešní ČR můžeme považovat za zlomové období v péči
o psychiatrické pacienty konec 18. století. Prvním signálem změny péče o
duševně choré bylo vydání dvorního dekretu Josefem II z 19. března 1783,
kterým nařizoval zřízení oddělení pro duševně choré kněze při Nemocnici
milosrdných bratří v Praze. Rok poté bylo umožněno přijímat do
12

nemocniční budovy u sv. Bartoloměje nejen duchovní, ale i civilní muže.
Pro ženy byla vyhrazena část klášterní nemocnice U Alžbětinek. (37, 80)
Dále byla v Praze dne 2. ledna 1791 otevřena Všeobecná nemocnice se
samostatným ústavem pro duševně choré (současná adresa: Praha 2, Ke
Karlovu 11), což nepochybně přispělo k důstojnější péči o tyto pacienty.
(53, 59) Nad vchodem do jeho budovy je dodnes nápis: „Custodiae mente
captorum Josephus II., Leopoldu II., MDCCXC“. (Péči o duševně choré
určil Josef II a Leopold II., 1790)
Dvoupatrová budova měla kapacitu 57 lůžek, pacienti byli
umisťováni v pokojích po dvou. Jako ošetřovatelský personál zde pracovali
opatrovníci, kteří museli být ženatí, protože viděli obojí pohlaví. Náplní
práce opatrovníků nebylo jen hlídání nemocných, museli dbát na to, aby
zuřiví pacienti nikoho nezranili, ale také se starali o čistotu včetně
správného větrání. (86) Opatrovníci bydleli přímo na pokoji nemocných,
byli nanejvýš oddělení zástěnou, nesměli se vzdálit z nemocnice bez
dovolení nadřízených a jejich tělesné tresty byly zrušeny až ve 30. letech
minulého století. (59, 80)
Vzhledem k faktu, že kapacita tohoto ústavního zařízení se stávala
nedostatečnou, byl v roce 1822 pronajat klášter u sv. Kateřiny pro účely
rozšíření psychiatrického oddělení.

O čtyři roky později byl klášter pro

psychiatrii odkoupen a následně zrekonstruován. Toto zařízení pak mohlo
pojmout 250 - 260 nemocných. (80, 87) Stále však pokračoval tlak na
přijímání dalších pacientů a tak roku 1844 došlo k otevření tzv. nového
domu, který v současnosti tvoří hlavní budovu pražské psychiatrické
kliniky. Ten byl určen pro pacienty, u nichž byla pozitivní prognóza, dalo se
tedy předpokládat, že budou vyléčeni („starý dům“, nebo-li kateřinský ústav
sloužil jako útočiště pro chronické pacienty). (87) Nový dům disponoval
500 lůžky a řadil se mezi

k nejlepší zařízení tohoto typu

v Evropě.

Ředitelem byl MUDr. Joseph Gottfried Riedel, který propagoval humánní
přístup. Součástí péče se stala např. i pracovní terapie, tělocvik,
procházky, vodoléčby a hry na hudební nástroje (80), tedy metody, které
se stále používají v moderní péči o psychiatrické pacienty.
I když měl Pražský ústav po roce svého fungování téměř 800 lůžek,
stále jeho kapacita nebyla dostačující. Bylo nutné zajistit další a další
13

lůžka. Proto v roce 1860 byla otevřena nová pobočka Na Slupi. Protože
se do pražských ústavů dostávali nemocní z celého území Čech a Moravy,
zakládaly se další ústavy i mimo Prahu a to roku 1863 v Brně Černovicích,
1869 v Kosmonosech, 1875 ve staré porodnici u Apolináře, 1880 Dobřany,
1887 v Opařanech u Tábora, 1889 v Opavě, 1890 v Horních Beřkovicích,
1892 ve Štemberku, 1902 v Jihlavě (pobočka Brna), 1909 v Bohnicích a v
roce1934 v Havlíčkově Brodě. (86) Další velkou událostí ve vývoji
psychiatrie u nás bylo založení Výzkumného ústavu psychiatrického v roce
1961 který je umístěn v areálu bohnické psychiatrické léčebny v Praze.
(37, 87)

1.1.1. Nejvýznamnější psychiatrické léčebny v ČR

Mezi nejvýznamnější psychiatrické léčebny u nás se řadí :
 Psychiatrická léčebna Bohnice v Praze
 Psychiatrická léčebna Kroměříž (největší na Moravě)
 Psychiatrická léčebna Dobřany u Plzně (patří mezi nejstarší
zařízení tohoto typu v ČR)

Uvedaná zdravotnická zařízení mají obdobné architektonické
řešení. Jde o pavilónový systém, kde jednotlivé budovy jsou prakticky
specializovanými odděleními, které jsou pak organizačně spojována podle
zaměření poskytované péče na primariáty. Výhodou oddělených stanic
bylo a je např. možnost rozřazování nemocných podle pohlaví, podle
diagnózy a především podle aktuálního stavu, tedy podle toho, zda byl
pacient neklidný nebo znečišťující se, upoutaný na lůžko, atd.
Pavilónový systém byl typický pro výstavbu na přelomu 19. a 20.
století. Společným znakem je, nebo spíše v minulosti byla, technická
nezávislost těchto areálů. Během let se samozřejmě několikrát měnilo
rozdělení pavilónů podle aktuálních potřeb. Tímto rozdělováním (podle
terapeutického zaměření a vybavováním jednotlivých oddělení jak
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personálem, tak pomůckami) se dosahuje zkvalitňování poskytovaných
služeb.

 Psychiatrická léčebna Bohnice
Psychiatrická léčebna Bohnice byla uznána za samostatný ústav
(tehdy Pražský ústav pro choromyslné v Bohnicích) v dubnu 1909. V srpnu
1906 bylo započato s jeho výstavbou, pro kterou bylo důvodem
permanentní překračování lůžkových kapacit pražského a dalších ústavů.
Nejdříve byli do léčebny překládáni pacienti z ústavů z celého území
Království českého a až v roce 1910 byl první pacient přijat. (52, 87)
V červenci 1947 došlo k úpravě názvu ústavu. Bylo změněno silně
stigmatizující pojem „pro choromyslné“. Celý název pak zněl „Zemský
ústav pro duševně a nervově choré v Praze VIII – Bohnicích. V dalších
letech byla léčebna ještě několikrát přejmenována. Současný název
Psychiatrická léčebna Bohnice je platná od 1.5. 1999. (87)
Jak již bylo uvedeno, péči o pacienty zajišťovali v počátcích
fungování léčebny prakticky laikové. Proto bylo nutné, aby měli k dispozici
instrukce, podle nichž mohli pracovat a které by jim pomáhali poskytovat
pokud možno tu nejlepší péči.
Ošetřovatelé se řídili „Instrukcemi pro opatrovníky Královského
českého zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích“. Tuto příručku lze
přirovnat k dnešním standardům ošetřovatelské péče. Obsahovala 66
paragrafů. Kromě jiných instrukcí se paragraf č. 4 zabývá ošetřovatelskou
etikou. Uvádí např.: „Nikdo nesmí vůči nemocnému dáti na sobě znáti
hněv, nevoli, rozpačitost, bázeň, atd.“ Ošetřovatelé pavilonu pro zločince
měli dispozici „Služební předpisy pro opatrovníky pavilonu pro zvlášť
nebezpečné v Královském českém zemském ústavu pro choromyslné
v Bohnicích. Dále v ústavu byly používány Instrukce o nakládání se
soukromými penězi duševně chorých a o jejich účtování (za tyto peníze
byly pořizovány např. hygienické potřeby), Instrukce pro správce a
kontrolora Královského českého zemského ústavu pro choromyslné
v Praze (z dnešního pohledu je zde zajímavý např. bod, ve kterém se
uvádí, že správci nebo kontroloři nesmějí přijmout od žádného dodavatele
peníze ani dar). (87)
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Od konce 90. let 20. století se v léčebně začaly vydávat standardy
ošetřovatelské péče. Tyto standardy jsou vytvářeny skupinou zdravotních
sester pod vedením hlavní sestry a schvalovány ředitelem léčebny.
K dnešnímu dni je v léčebně 21 závazných standardů.
V roce 2003 byl sestaven tým auditorů, kteří pravidelně provádějí
kontroly dodržování standardů na jednotlivých odděleních. Auditoři v tomto
roce začali hodnotit kromě plnění standardů také prostředí a estetičnost
jednotlivých oddělení.
Vydávání instrukcí nebo dnešních standardů je důležité pro pacienty
i pro personál. Zajišťuje pacientům minimální úroveň poskytované péče a
personálu slouží jako pomůcka pro udržování této úrovně.

Počet ošetřovatelského personálu se samozřejmě také vyvíjel.
Podle statistik Psychiatrické léčebny Bohnice v roce 1909 bylo v ústavu pro
choromyslné v Bohnicích hospitalizováno 529 pacientů, o které se staralo
45 opatrovníků. V roce 1913 zde bylo již 304 opatrovníků na 1893 pacientů
(léčebna byla koncipována pro 1774 pacientů). V roce 1925 bylo 2036
hospitalizovaných a 671 opatrovníků. Tento stav v průběhu let kolísal. (87)
V 60. letech minulého století docházelo k překračování lůžkových
kapacit jejichž důvodem povětšinou sociální hospitalizace (rok 1965 –
využitelnost lůžek činila 100,9%). Pracovalo zde kolem 217 zdravotních
sester a 111 nižších zdravotnických pracovníků. Na mnoha pavilonech
sloužilo nedostatečný počet personálu, což vedlo ke snížení bezpečnosti
jak personálu, tak i samotných pacientů, kteří se mohli mezi sebou
ohrožovat. (87)
Narůstající počet ošetřovatelského personálu a potřeba jeho
koordinace vyústila v dubnu 1950 k vytvoření instituce hlavní sestry. (86)
Z ekonomických důvodů byla v devadesátých letech zrušena pozice
vrchních sester. Kompetence pak byly rozděleny mezi hlavní sestru,
staniční sestry a částečně provozní asistentky, jejichž funkce byla
počátkem roku 2007 zrušena. Činnosti provozních asistentek přebral
ošetřovatelský personál. Počátkem roku 2009 byla funkce vrchní sestry
v léčebně obnovena.
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V roce 2005 zde bylo hospitalizováno 1427 pacientů, pracovalo zde
407 zdravotních sester, 28 ošetřovatelů a 205 ostatních zdravotnických
pracovníků. (87)
I když dochází k postupnému navyšování počtu zdravotnického
personálu, přesto je ho stále nedostatek. Na psychiatrických odděleních je
obzvláště nutný individuální přístup k pacientům, ale současný systém
péče jej nedovoluje. V léčebnách, a nejen tam, je stále využíván systém
funkční ošetřovatelské péče. To znamená, že jedna sestra (bývá
označována

jako

odpovědná,

vedoucí

směny

apod.)

pracuje

s dokumentací a ostatní sestry a pomocný zdravotnický personál mají na
starost péči o pacienty. Bylo by mnohem praktičtější, kdyby bylo na
oddělení dostatek sester a mohl se zavést systém skupinové péče, kdy
jedna sestra s ošetřovatelskou má na starost skupinu pacientů, o které
společně pečují. Při tomto způsobu práce se snáze naváže terapeutický
vztah a pacienti lépe spolupracují.

Obrázek č. 1
Vizita na terapeutické místnosti na pavilonu 10 v Psychiatrické léčebně Bohnice.
Zdroj: Kronika pavilonu 10 Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze
(období – počátek 70. let 20. století)
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 Psychiatrická léčebna Kroměříž
Psychiatrická léčebna Kroměříž (v tu dobu Zemský léčebný ústav
císaře Františka Josefa I.) byl otevřen 11. července 1909. (58)
I

v tomto

případě

bylo

důvodem

pro

výstavbu

dalšího

psychiatrického ústavu nedostatek lůžkových kapacit na Moravě a ve
Slezsku.
V roce 1952 bylo vytvořeno dětské psychiatrické oddělení, jako
reakce na nárůst hospitalizovaných dětí. Oddělení bylo především určeno
pro epileptiky. Kapacita tohoto oddělení činila 75 lůžek. Ve stejném období
byla zahájena i Škola pro děti epileptické a nervově choré. (42)
V Kroměříži bylo založeno 9. 12. 1993 mezinárodní Středisko pro
integrovanou psychoatrapii a nový životní styl (INCIP).
Psychiatrická léčebna Kroměříž zaznamenala celostátní prvenství
ve využití výpočetní techniky. Od 1. 3. 1997 byla veškerá pracoviště
léčebny vybavena počítači a propojena počítačovým systémem. (91)

 Psychiatrická léčebna Dobřany
I Psychiatrická léčebna Dobřany byla vybudována z důvodu
nedostatku lůžek, především v pražském ústavu. Počátek výstavby se
datuje rokem 1876. V dubnu 1880 je provizorně zprovozněna část ústavu a
jsou sem převáženi první pacienti z pražského ústavu. Příjem nemocných
z terénu probíhal až od roku 1881. (1,18)
Samostatnou kapitolu v historii léčebny v Dobřanech tvoří období
nacistické okupace. V době Protektorátu Čechy a Morava patřila tato
léčebna na území Velkoněmecké říše. Čeští zaměstnanci byli v té době
„vyměňovány“ za německé. Většina z nich získala zaměstnání v českých
léčebnách. (18)

Dobřany byly

mezi 16. a 17. dubnem 1943

bombardovány americkými leteckými silami. Při tomto náletu zemřelo 360
duševně nemocných. (18, 87)
Během 60. let 20. století došlo v Dobřanech k velkému rozvoji
zaměstnávání pacientů v oblasti kultury a rehabilitace. Začalo se využívat
kinosálu, divadelních představení, knihovny, výletů atd. Také zaměstnanci
měli

možnost

využívat

podnikovou

chatu

v Železné

Rudě,

na

Hracholuskách. (18)
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Od konce 60. let probíhají každoročně Hrašeho sportovní hry, které
se postupně staly tradicí.
V dobřanské

léčebně

probíhá

od

konce

90.

let

rozsáhlá

rekonstrukce, která se netýká jen pavilonů, ale také ubytování personálu.
V oblasti poskytované péče je patrná snaha o zvyšování její kvality. Byla
sestavena pracovní skupina konzultantů hojení ran, byla zavedena
ucelená ošetřovatelská dokumentace a standardy ošetřovatelské péče.
(92)

1.2. Soudobá psychiatrická péče

Moderní psychiatrie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí
duševních poruch. Nelehkým úkolem psychiatrie je vymezování hranic
mezi chorobnými a normálními stavy v rámci běžného života. (33, 37, 38)
Psychická porucha (nebo také duševní porucha) je označení pro
některé psychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování
člověka. Jedná se o stavy, kde se za rozhodující příčinu vzniku pokládá
vliv prostředí nebo životních událostí. Duševní poruchy ve značné míře
znesnadňují fungování člověka ve společnosti. (25)
Na základě definice Světové zdravotnické organizace popsal Cyril
Höschl duševní poruchu jako „zjevnou poruchu duševní činnosti, natolik
specifickou ve svých klinických projevech, že je spolehlivě rozpoznatelná
jakožto jasně definovaný soubor znaků a natolik závažná, aby způsobila
ztrátu pracovní schopnosti nebo sociálního postavení nebo obou, a to
v takovém stupni, který může být hodnocen jako selhání (nepřítomnost na
pracovišti, neúčast v nějaké sociální činnosti.)“ (36, s. 3)
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Duševní zdraví či poruchy jsou kulturně podmíněné pojmy.* Z tohoto
důvodu byla sestavena a publikována Světovou zdravotnickou organizací
Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů
(MKN; v originále International Classification of Diseases and Related
Health Problems, zkratka ICD). Tato klasifikace je celosvětově platná.
Národní zdravotní organizace mají možnost vydávat její modifikované
verze přizpůsobené místním podmínkám.
Od

poloviny

minulého

století

došlo

k významnému

nárůstu

duševních poruch (o více než 150 diagnóz).
Tento nárůst může být způsoben:
 efektivnější diagnostikou
 lepší charakteristikou duševních poruch
 zvyšujícím počtem duševních onemocnění
 psychiatrizací některých projevů lidského chování (53)
I když postupně dochází k odtabuizování psychiatrie (např.
otevřením a zpřístupněním psychiatrických léčeben veřejnosti, pořádáním
festivalů v psychiatrických léčebnách a prezentací činností pacientů,
aktivitou občanských sdružení a neziskových organizací zaměřených na
péči o duševně nemocné), stále je však na tento obor pohlíženo s určitou
nedůvěrou, někdy despektem a z řad pacientů a jejich blízkých se
strachem.
Jako důvod můžeme považovat, zvlášť mezi laiky, obraz psychiatrie
z různých filmových zpracování tohoto tématu a již výše zmiňovaná
farmakoterapie. I když míra nežádoucích účinků je již oproti minulosti
*

např. mentální anorexie se vyskytuje více u bílé rasy než u černochů, některé
fobie se vyskytují jen u afrických domorodých kmenů (koro – chorobný strach že
penis zmizí v břiše) (35); v ČR byla až v roce 1990
homosexualita
zrovnoprávněna s heterosexualitou (zákon č. 175/1990 Sb.) a registrované
partnerství (trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví) bylo ustanoveno
zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb.; na rozdíl od evropské
kultury je homosexualita protizákonná např. v některých afrických zemích (př.
Kapverdy, Angola, Mauretánie), v Asii (př. Čečensko, Afghánistán, Saúdská
Arábie, Sýrie) (114)
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minimální a nové generace léků mají vysoký terapeutický účinek, lidé si
psychiatrii stále spojují se „slintajícími“ pacienty s poruchou hybnosti,
nekontrolovanými pohyby očí, atd.
Další nepopiratelnou „nevýhodou“ psychiatrie je i spektrum jejich
pacientů. Velké množství psychiatrických pacientů se po hospitalizaci vrací
do normálního života. Jsou schopni pracovat, žít běžným rodinným
životem. Určitá část pacientů, především se jedná o pacienty trpící
schizofrenií, není schopna plnohodnotného návratu a začlenění do
společnosti. V současné době existuje celá řada organizací, které
pomáhají těmto lidem v integraci. Jedná se o různá nízkoprahová centra,
komunitní bydlení, chráněná bydlení a dílny, pracovní místa s asistencí,
atd. Mezi pacienty je např. velice oblíbená poradenská služba, kterou
provozují bývalí pacienti. K zapojení těchto organizací došlo během 90. let
20. století. Psychiatrické léčebny, stacionáře i ambulance s nimi aktivně
spolupracují.
Někteří pacienti ale spolupracovat nejsou ochotni. Spolupráce je
v psychiatrii stěžejní. Pro úspěšnou léčbu, respektive udržení remise, je
nutné užívání předepsané medikace. Není v silách lékařů, popřípadě
zdravotních sester, některé pacienty a jejich rodiny přesvědčit, že léky je
nutné užívat i po odeznění příznaků. Často se v praxi setkáváme s tím, že
pacienti léky přestanou užívat. Téměř ve všech těchto případech dojde
k relapsu a pacienti se vrací k hospitalizaci. Po této negativní zkušenosti již
s podpořeným pocitem nedůvěry. Tito pacienti vytváří psychiatrii falešnou
negativní reklamu. Tato skutečnost může vést až k nežádoucímu vztahu
personálu vůči pacientům, jak popisuje Karel Chromý: „Negativní postoj
zdravotnického personálu k pacientům na psychiatrii je dán jejich
zkušeností s duševně nemocnými.“ (38, s. 84) Zdravotník by se měl těmto
postojům vyhnout nebo je alespoň při kontaktu s pacienty potlačit. – umět
s nimi zacházet. Lucie Ripová upozorňuje, že „zdravotnický personál má
také svou představu o správném chování pacientů a často si toto chování
snaží vynutit.“ (66, s. 22)
Dalším negativem soudobé psychiatrie je technický stav většiny
ústavů Dochází sice postupným rekonstrukcím, přesto však je pobyt
pacientů v léčebnách mnohdy nedůstojný. Zůstaneme-li u příkladu
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psychiatrických léčeben, které v rozporu s administrativními předpisy
poskytují akutní péči a pacienti zde tedy zažívají první kontakt s psychiatrií,
je stav jejich budov v naprosté většině zoufalý.
Společným jmenovatelem všech léčeben je jejich nedostatečná
kapacita, především na některých odděleních (např. gerontopsychiatrie,
léčba závislostí). Díky těmto skutečnostem jsou na personál kladeny vyšší
nároky v oblasti péče a přístupu k pacientům.
Na druhou stranu je ale nutné upozornit na fakt, že rozsáhlost
léčeben umožňuje diferenciaci pacientů (uzavřené, otevřené oddělení,
diferenciace podle terapeutického zaměření, diagnózy, nutnosti zvýšené
péče, diferenciace podle délky hospitalizace – akutní oddělení, následná
péče, atd.), která by na malých odděleních nebyla možná. Terapeutické
úspěchy jsou patrné jednak ze snižující se doby hospitalizace, snižování
počtu rehospitalizací a také na pomalu rostoucím počtem spokojených
pacientů a projevům uznání od jejich příbuzných.
Psychiatrické léčebny se také staly pravidelným místem konání řady
festivalů, z nichž nejznámější jsou: pražské Mezi ploty nebo Babí léto,
které

zaznamenávají

stoupající

návštěvnost;

festival

Mezi

ploty

v Psychiatrické léčebně v Brně - Černovicích a v neposlední řadě např.
Brod naproti lidem v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Tento fakt
sám o sobě dokazuje, že se psychiatrie pomalu ale jistě začíná alespoň
v některých ohledech dostávat pozitivně do povědomí laické veřejnosti.

V ČR je zajišťována péče o psychiatrické pacienty systémem, který
zahrnuje (řazeno abecedně):
 ambulantní péči
 denní stacionáře
 domovy důchodců s psychiatrickým dohledem
 psychiatrické léčebny
 psychiatrická oddělení nemocnic
Nezastupitelnou funkci v tomto systému zastávají také nestátní
organizace viz příloha č. 1.
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Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR informace za
rok 2006 se v ČR nachází 31 psychiatrických oddělení nemocnic
s celkovou kapacitou 1 567 lůžek a 17 psychiatrických léčeben pro dospělé
s kapacitou 9 692 lůžka. Obložnost psychiatrických léčeben, ve kterých
proběhnou 2/3 veškerých psychiatrických hospitalizací, činí 93%. Na
psychiatrických odděleních nemocnic je obložnost 83%.
„Počet psychiatrických lůžek se v posledních 5 letech stále snižuje –
za rok 2007 bylo zrušeno 110 lůžek. Z důvodu nedostatečného financování
nevznikají

nová

nemocniční

psychiatrická

oddělení

a

existence

dosavadních je ohrožena.“ (106)

1.2.1. Zkvalitňování psychiatrické ošetřovatelské péče

Nezastupitelnou roli v moderní psychiatrii zaujímá psychiatrické
ošetřovatelství, které úzce souvisí s péčí psychiatrů a ostatních specialistů,
jako

jsou

internisté,

psychologové,

radiologové,

gynekologové,

stomatologové, neurologové a patologové. Tyto profese postupně
rozšiřovaly od 50. let 20. století řady odborníků v léčebnách. Do ústavů
přicházely i zdravotní sestry se specializací, jako např. dietní (dnes
nutriční) nebo rehabilitační (dnes fyzioterapeutickou). Také se začalo ve
větší míře využívat služeb sociálních pracovnic. Veškeré navyšování
personálu a pracovních pozic jednoznačně vedlo ke zkvalitňování péče.
Pacientům se tím dostávala komplexnější péče.
Po druhé světové válce se postupně začalo vylepšovat i prostředí
pacientů. Pacienti přebývali na obrovských ložnicích o 20ti a více lůžkách.
Neexistovala sociální zařízení, pacienti vykonávali potřebu přímo na
pokojích. (70) Zdravotní sestry „pamětnice“ popisují, jak se v léčebnách
pacienti ukládali po dvou na jedno lůžko či na noc rozkládali na zem
matrace, aby měli pacienti na čem spát (v současné době se
v Psychiatrické léčebně Bohnice, z důvodu nedostatku lůžek, používají
přistýlky – matrace uložené na zem; pobyt na matraci podléhá hlášení
mimořádné události a pacient s ním musí písemně souhlasit).
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Především v psychiatrických léčebnách i přes evidentní snahu o
zlepšování

ubytovacích

podmínek

pacientů

však

stále

přetrvává

neuspokojivý stav (mnohalůžkové ložnice, nevyhovující sociální zařízení,
apod.). Ten je ve většině případů dán architektonickým řešením budov
z počátku minulého století a nedostatkem finančních prostředků k jeho
odstranění.
Naprosto největším přínosem pro nemocné bylo zavedení účelné a
moderní farmakoterapie, která umožňuje minimalizovat či dokonce zcela
odstranit jejich stigmatizaci. Na „vhodně“ léčených nemocných laikové
nepoznají přítomnost psychiatrického onemocnění. V průběhu 50. let došlo
k vývoji neuroleptik a antidepresiv. (58) Léky sice vykazovaly na tehdejší
dobu výrazné terapeutické účinky, ale jejich užívání s sebou přinášelo i
celou řadu vedlejších účinků. Vývoj psychofarmak pokračoval přes
benzodiazepiny po nové a nové generace neuroleptik, které pacienti velice
dobře snášejí a výskyt nežádoucích účinků je nesrovnatelně menší. Právě
díky farmakoterapii bylo možné začít psychotické pacienty začít integrovat
do společnosti. Psychiatrické pacienty, tedy i pacienty trpící psychotickým
onemocněním, není nutné vždy hospitalizovat, ale ataku onemocnění lze
mnohdy zvládnout ambulantně. V některých případech je samozřejmě
hospitalizace nutná, ale trend je jednoznačný – délka hospitalizace se
snižuje. Například v Psychiatrické léčebně Bohnice byla v roce 1959
průměrná ošetřovací doba 188 dnů, v roce 1962 176 dnů; v roce 2005
průměrná hospitalizace trvala již jen 70 dnů. (87)

Za zkrácením

hospitalizace nestojí jen farmakoterapie, ale také vývoj dalších léčebných
metod jako např. elektrokonvulzivní terapie nebo v minulosti využívaná
terapie inzulínovými šoky.
Předpokladem zkvalitňování poskytované péče je zvyšování počtu
personálu a jeho kvalifikace. V Psychiatrické léčebně Bohnice byl roku
1993 otevřen Kabinet ošetřovatelství. (58) Posláním tohoto úseku bylo
vzdělávání ošetřovatelského personálu. Po sedmi letech tuto činnost
převzal sekretariát hlavní sestry. V letech 2001 – 2005 probíhaly
v bohnické léčebně sanitářské kurzy. Od roku 1996 zde byl zaveden
systém ošetřovatelského procesu, který zajišťuje spolupráci zdravotních
sester a pacientů, kteří se díky této metodě mohou podílet na plánování
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průběhu hospitalizace. Ošetřovatelský proces se již od konce minulého
století využívá ve všech zdravotnických organizacích.

Bylo by však chybou nezmínit nejrůznější, především tzv. pracovní
aktivity pacientů, které byly i v systémech institucionální péče trvale
rozvíjeny. Léčebné ústavy byly „světem pro sebe“, tedy uzavřeným před
veřejností. Na druhé straně byly ale z velké části světem soběstačným.
Pacienti pracovali v zahradnictví, které zásobovalo zeleninou místní
kuchyni, dále pacienti nacházeli své uplatnění jako údržbáři apod.
Na počátku existence ústavů byla pracovní činnost pacientů téměř
jediný způsob zabavení a částečně i sloužila jako terapie. Pacienti bývali
hospitalizování v ústavu několik měsíců a práce pro ně často byla jediným
zpestřením dlouhodobého pobytu. Například v úplných začátcích éry
bohnického ústavu byla aktivita pacientů řešena výstavbou celého areálu a
pracemi v pomocných provozech léčebny. Tyto práce skončily na konci 40.
let 20. století. Schopnější pacienti dokonce pracovali jako pomocníci
v domácnostech některých lékařů nebo vrchních opatrovníků. (87)
U nás byly chvályhodné a prospěšné aktivity psychicky nemocných
lidí výrazně potlačeny v letech 1948 – 1989. Důvodem bylo přesvědčení,
že nemocní se mají léčit a pracovat může jen člověk zdravý. Na hodnocení
socialistické psychiatrie je patrně ještě brzy, rozhodně lze však
konstatovat, že zejména v 80. letech docházelo k postupnému „bourání“
zavedených praktik a v jednotlivých léčebnách byly některé aktivity
pacientů podporovány. Jednalo se o tzv. zájmové (dnes volnočasové)
aktivity, které byly prováděny formou různých kroužků. Řada lékařů
zaváděla z vlastní iniciativy některé kreativní programy (malování a tvorba
keramiky, později označované jako arteterapie apod.).
Z dnešního hlediska je práce pacientů naprosto nepřípustná.
Naopak terapeutická aktivizace je důležitou složkou léčby.
době

je

v léčebnách

zajišťována

terapeutická

aktivita

V současné
odbornými

pracovníky – ergoterapeuty, arteterapeuty atd. Bohnická léčebna vede
v rozmanitosti nabídky terapeutických dílen. Nachází se zde např. dílna
keramická, svíčkařská, textilní, dřevařská, košíkářská, papírenská, cvičná
kuchyňka atd. Dále je v léčebně rozsáhlé zahradnictví a socioterapeutická
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farma, kde mají pacienti možnost v rámci terapeutických aktivit pracovat.
Své výrobky si pak mohou odkoupit (za cenu materiálu). Na většině
pavilonů je součástí týmu i terapeut, který zajišťuje aktivity pacientům, kteří
nemají (většinou na počátku hospitalizace) možnost pohybovat se
samostatně po areálu léčebny. Dle slov tuzemských i zahraničních hostů je
tato síť terapeutického zázemí bezkonkurenční.
Naprostou samozřejmostí jsou i vycházky pacientů a propustky do
domácího prostředí. Každý typ oddělení má daný postup povolování
vycházek atd., ale vždy se řídí aktuálním stavem pacienta. Jde o úplný
zákaz vycházek, přes společné vycházky s personálem nebo rodinným
příslušníkem, až po volné vycházky, kdy je pacientovi dána plná
odpovědnost za své počínání mimo oddělení. Pakliže pacient z nějakého
důvodu potřebuje opustit areál léčebny, pak se domlouvá s lékařem na
propustce. Zvládnutí volných vycházek a propustek je jedním z indikátorů
stavu pacienta.
Další možností aktivit pacientů je návštěva obchůdků v areálech
léčeben. V Kroměříži mají pacienti k dispozici mini golf, tenisové kurty,
pacientský klub, v Dobřanech je k dispozici kromě jiného, hřiště, R. klub
(zabývající se relaxačními technikami), arteterapeutický ateliér, v Bohnicích
je možnost návštěvy divadelních představení nebo promítání filmů
v budově divadla. Pro pacienty a jejich návštěvy je také k dispozici kavárna
a čajovna (v obou těchto zařízeních mají pacienti, v rámci nácviku
sociálních dovedností, možnost pracovat).

Zdravotní sestry se také podílejí na volnočasových aktivitách
pacientů. Za aktivizaci pacientů, kteří nejsou schopni opustit oddělení
a/ nebo se nemohou účastnit terapií odpovídají zdravotní sestry.
Z odborného hlediska je velice náročné nejen motivovat některé pacienty
k alespoň minimální (ale o to mnohdy pro terapii důležitější) činnosti, či
upravit program, aby byl přiměřený skladbě nemocných.
Jak již bylo výše uvedeno, může docházet k situacím, kdy zdravotní
sestry porušují svou profesionalitu tím, že povolují výjimky v režimu
oddělení vybraným pacientům. Dále se můžeme setkat se situacemi, kdy
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jsou někteří pacienti sestrami upřednostňováni a je jim přizpůsobován
program nebo je aktivizace jako taková zrušena.
I když je v psychiatrii aktivizace pacientů velice důležitá složka
terapie, mnohé zdravotní sestry ji považují za činnost nad rámec jak jejich
pracovní náplně, tak i nad rámec jejich odborných kompetencí.

Obrázek č. 2
Aktivizace pacientek u pavilonu 10 (gerontopsychiatrie) v Psychiatrické léčebně Bohnice.
Zdroj: Kronika pavilonu 10 Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze (období – počátek 70.
let 20. století)
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Obrázek č. 3
Aktivizace pacientek u pavilonu 10 (gerontopsychiatrie) v Psychiatrické léčebně Bohnice.
Zdroj: Kronika pavilonu 10 Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze (období – počátek 70.
let 20. století)

2. Povolání zdravotní sestry

Zdravotní

sestra

je

představitelka

profese

ošetřovatelství.

„Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní
vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb
nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví.“ (96, s.2)
Ošetřovatelskou péčí se rozumí soubor odborných činností
zaměřených na prevenci, udržení, podporu a navrácení zdraví jednotlivců,
rodin a osob, majících společné sociální prostředí nebo trpících obdobnými
zdravotními obtížemi.
Součástí ošetřovatelství je péče také o nevyléčitelně nemocné,
zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti.
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Ošetřovatelská péče je poskytována v rámci integrované péče i paliativní
péče.
Ošetřovatelství má v ústavní, ambulantní i komunitní péči vlastní
pole působnosti. Ve veškerých typech péče ošetřovatelský personál
vykonává samostatnou ošetřovatelskou činnost a spolupracuje s ostatními
složkami zdravotnického týmu, především s lékaři. Charakteristickými rysy
ošetřovatelství je individualizovaná péče založená na vyhledávání a
plánovitém uspokojování potřeb člověka ve vztahu k jeho zdraví nebo
potřebám vzniklých či pozměněných onemocněním.
České ošetřovatelství se vyvíjelo obdobně jako v ostatních státech
Evropy. Až do 10. století o nemocné pečovali rodinní příslušníci, poté se
začaly objevovat první hospice, které byly útočištěm pro chudé a kde byla
poskytována laická ošetřovatelská pomoc. (49,80) Až Anežka Přemyslovna
poskytla českým ošetřovatelkám pravidla pro ošetřování nemocných.
V této oblasti se zasloužila také o založení několika pražských klášterů.
K prvnímu klášteru (z roku 1233) U svatého Haštala byl připojen i první
špitál. (50, 79) Péče o nemocné pak byla po dlouhou dobu doménou
řádových sester, které pracovaly nejen ve špitálech, ale také provozovaly,
dle dnešní terminologie, návštěvní službu v domovech pacientů. (48, 76,
80)
Se vznikem všeobecných nemocnic, v druhé polovině 18. století, se
role ošetřovatelského personálu posunula od „pouhého pečování o
nemocné“ k pomocnici lékaře. Tento krok si však vyžádal odborné
vzdělání. (80, 97)
Během 19. století docházelo k rychlému rozvoji vědy a techniky, což
se odráželo i v ošetřovatelství. Ošetřovatelský personál byl nucen
přizpůsobovat se novým diagnostickým a terapeutickým postupům. Od
konce 19. století byly zakládány na dnešním území ČR školy pro
ošetřovatelky. V průběhu 20. století došlo v souvislosti s rozvojem
medicíny k

rozkvětu ošetřovatelství. Práce zdravotních sester se

postupně stávala samostatnější a ošetřovatelství se vyvíjelo jako vědecký
obor. Tento trend s sebou nesl především změny v oblasti vzdělávání
zdravotních sester a v neposlední řadě i změny legislativní.
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2.1. Profese, profesionální chování v ošetřovatelství
Ekvivalentem slova profese je odbornost. Ve slovníku cizích slov
najdeme i druhou důležitou charakteristiku, a to že profesionál je „osoba
provozující činnost za výdělek“. (63) Další zdroj popisuje přídavné jméno
profesionální jako „postrádající procítění, jen řemeslný; bezduchý“. (64)
Je evidentní, že slovo profese a jeho odvozeniny souvisejí
s anglickým profess, což znamená „říkat, tvrdit, prohlašovat; hlásit se,
vyznávat“ (65)
Profesionální role* zdravotní sestry je specifická. Věra Čechová,
Alena Mellanová a Marie Rozsypalová, naše významné odbornice
v ošetřovatelství, uvádějí, že musí zahrnovat tyto předpoklady:
1. kolektivní orientaci (sociocentrismus),
2. univerzalismus,
3. emocionální neutralitu“ (12, s.79)
Autorky dále uvádějí „Čím je profese historicky starší, tím jsou také
ustálenější způsoby chování a jednoznačnější představa druhých lidí, jak
by se druzí měli při výkonu svého povolání projevovat.“ (12, s.78)
Zatímco kolektivní orientace a univerzalismus většině sester
nepůsobí potíže, neboť svou profesi volí právě s ohledem na uvedené
předpoklady, získat emotivní neutralitu bývá obtížné. Tato stránka věci je
v psychiatrickém ošetřovatelství významná, protože se u svěřených
pacientů setkává s výraznými emotivními projevy, na které musí reagovat a
„pracovat s nimi“. Některé sestry během své praxe zvládnou emotivní
náročnost profese, jiné potřebují pomoc (např. formou supervize). Chybí-li
taková pomoc, mnohé z nich se cítí zahlceny emocemi (pacientovými i
svými), stávají se otrlé (což lze v kontextu chápat také jako vyhořelé a pro
profesionální výkon „nepoužitelné“) nebo odcházejí z oboru. (99)

*

Termín „role“ vyjadřuje formy chování potřebné k výkonu úkolu pro dané pracovní místo

nebo práce (2)
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Profesionalita je ve středu zájmu odborníků, především sociologů,
od poloviny minulého století∗. (62) Mezi nejvýznamnější odborníky v této
oblasti je považován Geoffrey Millerson. Ve své studii porovnal 21 definic
profese a vytvořil seznam nejčetnějších znaků. kam patří: „dovednosti
založené na teoretických znalostech, nutnost vzdělání a odborného
výcviku; ověřené schopnosti; organizovanost; aplikace profesního kodexu
chování; altruistická služba“. (54, s. 5) Jeho vlastní definice profese z roku
1964 zní: "nemanuální zaměstnání vyšší úrovně, které se těší vysokému
subjektivně i objektivně uznávanému postavení, má jasně definovanou
oblast zkoumání či zájmu a poskytuje určité služby na základě získaného
vyššího odborného výcviku a vzdělání." (54, s. 5, 10)
Norman Roberts, který se zabýval knihovnictvím, ale jeho myšlenky
lze aplikovat i na jiná odvětví, tedy i ošetřovatelství. Rozšiřuje rozměr
profesionality o dimenzi vztahu pracovníka ke své práci a dále i ke
klientům. Uvádí: „Profesní role je definována spojením pracovních
požadavků a postojů vůči takové práci i vůči klientům." (67, s. 13) Z jiného
oboru, konkrétně ze školství, je i následující vymezení profese. „Za
nejpodstatnější znaky profese považujeme vysokou odbornost spjatou
s nadřazením společenského zájmu nad zájem vlastní (konání pro dobro
společnosti), profesní autonomii spojenou s odpovědností vůči profesi a
jejímu hlavnímu společenskému poslání.“ (90, s. neuvedena)
Také oblast zdravotnictví neušla pozornosti sociologů. Od 50. let
minulého století je snaha o definování role zdravotních sester. Alena
Mellanová s Věrou Čechovou a Marií Rozsypalovou uvádí: „Povolání
sestry patří mezi ty profese, které kladou zcela specifické požadavky na
osobnost,

na

charakterové

vlastnosti,

na

psychické

předpoklady,

schopnosti a dovednosti a míru sociální zralosti.“ (12, s. 84)

Na základě psychologických profesiogramů ze 70. let 20. století byly
u nás stanoveny psychické předpoklady nezbytné pro práci zdravotní
sestry: „předpoklady senzomotorické (šikovnost, zručnost, pohybová

∗

Vlastnostmi a chováním zdravotních sester (konkrétně porodních bab – dnešních
porodních asistentek) se v historii zabýval např. Antonín Jungmann, který ve své učebnici
Úvod k babení z roku1804 popsal vlastnosti schopné porodní báby. (11) (viz příloha č. 2)
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obratnost, neporušené smyslové vnímání), estetické (smysl pro líbivou
úpravu vlastního zevnějšku a zdravotnického prostředí), intelektové
(myšlenkové procesy a operace, umožňující osvojení široké soustavy
pojmů, schopnost řešit proměnlivé situace, vybrat optimální řešení
z komplexu možných), sociální (pozitivní vztah k lidem, schopnost navázat
kontakt, vést dialog, vcítit se do stavu druhého, přejímat různé sociální
role, být pro druhého smysluplný, ovládat chování a projevy verbální i
neverbální apod.) a autoregulační (přizpůsobivost, sebezapření, zvýšená
odolnost k fyzickému i psychickému stresu)“ (12, s. 80)
Osobností zdravotníka se také zabývá Eva Zacharová, Miroslava
Hermanová, Jaroslava Šrámková (viz obrázek č. 4).; v praktické části
Zdravotnické psychologie věnují této problematice několik cvičení. (103)

Křivka schopné, oblíbené, dobré sestry

Obrázek č. 4
Křivka schopné, oblíbené, dobré sestry dle Evy Zacharové, Miroslavy Hermanové,
Jaroslavy Šrámkové (102, s. 178)
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Etické chování bylo pokládáno za samozřejmou profesionální
výbavu zdravotních sester, postupně ale nacházíme i jednoznačné důrazy
na mravní aspekty profese. Např. Věra Čechová, Alena Mellanová a Marie
Rozsypalová definují zásady profesionálního chování zdravotních sester:
 „chování zdravotní sestry má být převážně adaptivní, respektující práva
pacienta
 sestra by měla při své činnosti preferovat zájmy a potřeby nemocného,
stavět je nad své vlastní
 sestra by se měla chovat ke všem pacientům stejným způsobem; její
jednání by nemělo být ovlivněno vztahem, který si k jednotlivým
nemocným vytvořila
 sestra musí mít v přítomnosti pacienta své chování pod kontrolou a
pokud prožívá výrazné negativní emoce nebo dokonce afekty, musí je
zvládnout tak, že je nemocný vůbec nepozná“ (12, s. 80)

Profesionalita kromě jiného staví na základech odborného vzdělání.
Současné tempo (nejen) medicínského výzkumu a tím i nových poznatků,
postupů a trendů, klade na pracovníky ve zdravotnictví velké nároky na
kontinuální vzdělávání.
Kontinuální vzdělávání (104) se stalo také jednou z podmínek
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče
(viz strana 41). Pojmem kontinuální vzdělávání se podrobněji zabývá ve
své studii Helen Cleggová a uvádí: „Tento výraz odráží názor, že učení
nemá nikdy konce a člověk v něm pokračuje celý svůj život. Není proto
omezeno pouze na profesní znalosti, nýbrž zahrnuje i rozvoj schopností se
rozhodovat a moudrost, získanou v běžném životě." (10, s. 24)

V poslední době se věnuje mimořádná pozornost problematice
profesionálního růstu (34), který například Zuzana Havrdová popisuje jako
„produkt ochoty a schopnosti se otevírat novým podnětům v profesionální
roli a integrovat do chování a postojů“ (30, s. 23)
I když profesionální růst zahrnuje celou řadu položek, je vhodné
uvést ty, které se týkají některých postojů zdravotních sester. Přestože je
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Zuzana Havrdová popsala jako „stadia vývoje odbornosti ve vztahu
k učení“ v kontextu sociální práce, lze je dobře uplatnit i pro profesi
zdravotních sester. Jedná se o:
 Neuvědomovanou nevědomost
 Uvědomovanou nevědomost
 Uvědomovanou znalost
 Neuvědomovanou znalost“ (30, s. 23)
Neuvědomovaná nevědomost – sestra si není vědoma neznalosti a
tím ztrácí pocit odpovědnosti za výkony, které v této nevědomosti provádí.
I když je zaveden systém práce absolventů pod odborným dohledem,
zaškolování

nových

pracovníků,

apod.,

není

možné,

zvláště

u

nezkušených a horlivých zdravotních sester, snížit riziko poškození
pacienta, které je v této fázi nejaktuálnější.
Stádium uvědomované neznalosti přináší obavy ze zodpovědnosti
za své činy a nutí pracovníky k dalšímu vzdělávání nebo k rezignaci na
daný obor.
Paradoxně velké problémy přináší fáze „uvědomované znalosti“.
Zdravotní sestry, které si své znalosti uvědomují a snaží se je aplikovat
během pracovního procesu, mohou narážet na nepochopení kolegů a
jejich výkony lze často označit za nepřesvědčivé až neprofesionální.
Naopak ve stádiu neuvědomované znalosti sestry jednají se
samozřejmostí a lze je považovat za skutečně profesionální.

Na zdravotní sestru působí během výkonu jejího zaměstnání mnoho
faktorů. (viz obrázek č. 5) Neustále se pohybuje v trojúhelníku zdravotní
sestra – lékař – pacient. Jak ze strany pacientů, tak ze strany lékařů jsou
na zdravotní sestry kladeny nejrůznější požadavky a navíc sestry často
působí jako prostředníci mezi lékaři a pacienty. Aby vzájemná spolupráce
mohla dobře probíhat, je nutné, aby byl vztah mezi jednotlivými stranami
založen na vzájemném respektu, což od sester (samozřejmě i lékařů)
vyžaduje naprostou profesionalitu.
Pro stanovení minimální úrovně profesionality vydala v roce 2004
Česká asociace sester Kodex profesionálního chování (viz příloha č. 3).
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Tento dokument je závazný pro všechny zdravotní sestry, tedy i pro ty,
které nejsou členkami asociace.

Obrázek č. 5:
Soubor faktorů působících a ovlivňujících kvalitu profesionálního chování zdravotní sestry
dle Věry Čechové, Aleny Mellanové a Marie Rozsypalové (12, s. 81)

Z výše uvedeného vyplývá, že profesi zdravotní sestry provází
vysoké nejen fyzické, ale především psychické a tím i etické nároky. Proto
by sestry měly disponovat určitými psychickými předpoklady, mezi které
patří autoregulační dispozice, senzomotorické, estetické, intelektové a
sociální. (8, 45)

Psychická zátěž zdravotních sester je téma, kterým se zabývá řada
autorů. Příčinami psychického vypětí pracovního charakteru jsou vysoké
nároky na psychické stavy a na psychické procesy.
Dle Věry Čechové, Aleny Mellanové a Marie Rozsypalové jsou
nároky kladeny především na:
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 „Intenzívní vnímání a aktivace organismu, která vyžaduje nutnost
sledovat změny zdravotního stavu nemocného a všímat si projevů
a chování.
 Neustálá potřeba zapojovat paměťové procesy a používat různé druhy
paměti.
 Ustavičná potřeba komunikace s nemocným.
 Opakující se silné citové prožitky, které souvisí s prožíváním bolesti a
starosti o druhého člověka, s umíráním a smrtí člověka.
 Zvýšené požadavky na kladné vlastnosti osobnosti jako je svědomitost,
trpělivost, taktnost, tolerance a nutnost sebevýchovy.
 Vlastní

obsah

práce

sestry:

ošetřovatelské

výkony

spojené

s nepříjemnými zrakovými, čichovými a sluchovými vjemy. Zvýšený
pocit odpovědnosti za zdravotní stav svěřených nemocných. “ (12, s.
142)

Za další faktory, které vedou k psychickému zatížení (6) můžeme
považovat např. nutnost zvládnutí řady úkolů v krátkém časovém úseku,
chybějící zpětnou vazbu ze strany pacientů a nadřízených, agresivitu
pacientů, potlačování vlastních potřeb v zájmu provozu oddělení či
pacientů.
Veškeré dilematické situace, které sestry během výkonu své
profese řeší, lze považovat za prvek přispívající k psychickému zatížení.
Zvládání psychické zátěže tak úzce souvisí s profesionalitou každého
jednotlivce, a proto je třeba věnovat této problematice v praxi dostatečnou
pozornost.

2.1.1. Supervize

Ke korekci profesionálního chování je často využívána supervize.
(31, 32, 40) Nejčastěji se setkáme s vysvětlením supervize jako dohled,
dozor, kontrola, inspekce.
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Počátky supervize lze hledat v oboru psychiatrie. Za zakladatele
supervize je pokládán Michael Balint, maďarský psychoanalytik, jehož
Bálintovské skupiny (metoda řešení problémů, supervizní metoda) se
dodnes hojně využívají. (3,16)
Supervize je označována za zprostředkování nezatíženého náhledu
na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem:
 vyvarovat se chyb
 osobního a profesního růstu
 potvrzení kvality této činnosti
Jde o činnost, při které pomocí supervizora uvažujeme nad
poskytovanou péčí o pacienta, kvalitou práce, dále jde o emocionální
podporu supervidovaného personálu a v neposlední řadě se řeší
problematické kauzy z hlediska etiky.
Pomocí supervize se také zvyšuje schopnost pracovníka reflexe
(uvědomovaného vnímání) vlastní práce a sebereflexe (uvědomovaného
sebevnímání). Úkolem supervize je zkvalitňovat úroveň práce v dané
odbornosti. Hlavními funkcemi supervize je řízení (hodnocení a posuzování
pracovníkova výkonu) , vzdělávání (předávání zkušeností z praxe, rozvoj
odbornosti)

a

podpora

(spolu-nesením

pracovní

zátěže,

sdílením,

předáváním pracovního odhodlání).

Povolání zdravotní sestry vyžaduje značnou osobní a zvláště
emoční odolnost, kterou pracovník získává praxí, kdy se na lidské utrpení
musí adaptovat. Pokud ale dojde k jeho otupění a netečnosti vůči
druhému, mluvíme pak právem o profesionální deformaci a anetických
postojích (99)
Marie

Zvoníčková

uvádí:

„vykonávat

ošetřovatelkou

profesi

znamená zvládnout velkou fyzickou práci, práci ve stresu a velké
psychické zatížení, znamená to kontinuální doplňování znalostí a řešení
mravních dilemat, schopnost týmové práce a zvládnutí komunikace se
spolupracovníky, nadřízenými, podřízenými, s nemocnými, jejich blízkými a
řadu dalších činností.“ (104, s. 43)
Hromadící se pracovní stres může snížit efektivnost pracovníka, a
tím snížit i výkon celé organizace. (2) Ve zdravotnictví je situace o to
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složitější, že snížení výkonu organizace může znamenat i poškození
pacienta. (94)
Profesionalita tedy zahrnuje i schopnost udržet svůj pracovní výkon
na minimální přípustné hranici, která je dána příslušným standardem,
popřípadě je určována vedením. „Schopnost chovat

se preventivně a

pečovat sám o sebe je profesionální schopnost, která ve velké míře závisí
na osobnostních vlastnostech.“ (55, 11)
„Mnohdy je pro jednotlivce velmi těžké zvládnout všechny aspekty
své role, jindy je to jen jeho nechuť a pohodlí, které vede k odmítnutí těch
aspektů, které jsou mimořádně náročné nebo neatraktivní. Profesionální
přístup však znamená splnění všech očekávání vždy, za každých okolností
a v celém komplexu.“ (5, s. 91)

Z výše uvedeného vyplývá, že má supervize v ošetřovatelství své
uplatnění. I když ošetřovatelství prodělalo v posledních letech velké
změny, supervize ve zdravotnictví je na rozdíl od ostatních pomáhajících
profesí (psychoterapie, sociální služby* apod.) stále okrajovou záležitostí.
Postupně se nabídka seminářů o supervizi i vlastních služeb
supervizorů rozšiřuje. Záleží tedy především na vlastních zdravotních
sestrách, zda budou považovat supervizi za vhodnou formu zkvalitňování
pracovního výkonu. Je třeba si však uvědomit, že aplikace supervize do
praxe by neměla probíhat pouhým příkazem vedení, ale mělo by vycházet
z uvědomělých potřeb samotných zdravotních sester.
Zuzana Havrdová uvádí: „Podmínkou úspěšného zavádění
supervize na pracoviště je směřování k organizační kultuře „učící se
organizace“.“ (30, s.33)

*

dle Standardů kvality sociálních služeb je supervize povinnou součástí práce v oblasti sociálních
služeb (56)
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2.1.2. Organizační kultura

Další oblastí, která úzce souvisí s profesionalitou je organizační
kultura.
Organizační kultura bývá také označována jako firemní kultura,
podniková kultura, organizační klima atd. Organizační kultura má stejně
jako mnoho synonym také celou řadu definic jako např.:
 „Firemní kultura –popisuje vlastnosti firmy – sociální klima vypovídá o
tom, co si myslí její zaměstnanci.“ (2, s. 815)

 „Organizační kultura je jak dynamický jev, který nás neustále obklopuje,
neustále se odehrává a je vytvářen našimi interakcemi s ostatními a
ovlivňován vedením, tak souborem pracovních postupů, rutiny, pravidly
a normami, které vedou a omezují naše chování.“ (69, s. 1)

 Organizační kultura je „způsob, jakým se na oddělení pracuje, je to
souhrn

přesvědčení

a

hodnot,

které

utvářejí

chování

sester.

Představuje tedy specifické způsoby chování a postojů členů
organizace, organizační hantýrku, způsob oblékání, gesta, tabu,
tradice, rituály a způsob, jakým se realizují cíle.“ (82, s. 316)

Organizační

kulturu

nelze

objektivizovat.

Je

vyjadřována

prostřednictvím chování zaměstnanců, pocitem sounáležitosti a celkovou
atmosférou pracoviště. Jde o sdílení hodnot, které dané pracoviště
vyznává. Ve zdravotnických zařízeních jde také o přístup zdravotníků
k pacientům a jejich blízkým.
Zkráceně lze konstatovat, že organizační kulturu tvoří prostředí
(barvy, zařízení, vybaveni apod.) a sdílené cíle a pravidla chování na
daném pracovišti.
Z výše uvedeného je zřejmé, že organizační kultura je do značné
míry ovlivňována klimatem v organizaci (sociální atmosférou), který je úzce
spojen s loajalitou zaměstnanců ke svému pracovišti a interpersonálními
vztahy mezi zaměstnanci a to i ve vztahu nadřízený – podřízený.
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Na sociální klima a na organizační kulturu jako celek mají největší
vliv vedoucí pracovníci. „Ve zdravotnických zařízeních to jsou samozřejmě
primáři, vedoucí lékaři oddělení a především vrchní a staniční sestry,
protože ony mají vliv z titulu přímého nadřízeného na zdravotní sestry. Ty
jsou v nejčastějším kontaktu s nemocnými a co je nejdůležitější, pracují
týmově v poměrně velkém kolektivu a musejí spolupracovat nejen spolu
navzájem (v současné době pracují ve zdravotnictví rozdílné generace
sester; tyto generace mají rozdílné přístupy k práci a různá očekávání,
požadavky na pracovní prostředí, jiné hodnoty a postoje), ale také s lékaři.“
(88, s. 31)
Ve zdravotnických zařízeních je pozitivní a vstřícná organizační
kultura velice důležitá. Na rozdíl od většiny jiných oborů, právě ve
zdravotnictví je poskytována péče zvláštní skupině spotřebitelů –
pacientům. Specifika pacientů spočívá v tom, že bývají na zdravotnících
plně závislí a mnohdy nemají možnost prosadit (často ani vyslovit) svá
přání, potřeby atd.

To může být způsobeno jednak

fyzickým či

psychickým stavem pacienta, který jim zabraňuje komunikovat, či
způsobem komunikace a přístupu zdravotníků k pacientovi.

2.2. Image zdravotní sestry

V souvislosti s profesí zdravotní sestry nacházíme charakteristiku
jejího obrazu. (73) Například Petr a Magda Škrlovi popisují obraz zdravotní
sestry: „Na jedné straně je to představa obětavé ženy, více či méně
kompetentní, obdarované soucitem a neobyčejnou schopností vypěstovat
si důvěryhodný vtah – představa někoho, kdo dává sám sebe. Na druhé
straně je to image vzdělané profesionálky, která kvalifikovaně ovládá
medicínskou techniku, při rozhodování se neřídí emocemi, nýbrž rozumem
a na niž je vždy možné se v její specializaci spolehnout.“ (82, s. 334) Dále
uvádějí že „V České republice, tak jako v řadě jiných zemí, dodnes
v médiích přežívá image romantické, senzuální ženy. Zároveň je těžké
zbavit se představy „dívky pro všechno“, která nejen slouží pacientům, ale
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hlavně bez reptání a jakékoliv, možnosti spolurozhodovat svědomitě plní
příkazy svých nadřízených.“ (82, s. 335) Díky nastupující nové generaci
zdravotních sester, které mají vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání,
přestává být toto tvrzení pravdivé. Vzájemný respekt mezi lékaři,
zdravotními sestrami a dalším zdravotnickým personálem je také otázkou
vymezených kompetencí a vedení konkrétního pracoviště.
Image

zdravotních

sester

(24,

100)

s ošetřovatelstvím od jeho samotného počátku.

se

vyvíjela

spolu

Image úzce souvisí

s prestiží profese, ovlivňuje sebepojetí zdravotních sester (20) a patří mezi
důležité faktory při výběru povolání. (41)
„Budou-li sestry přistupovat ke změně image zodpovědně, důsledně
a s nadšením, potom bude veřejnost vnímat ošetřovatelství jako jednu z
nejdůležitějších složek našeho zdravotnictví a sestry jako důležité členy
léčebného a ošetřovatelského týmu.“ (82, s. 340)

2.3. Vzdělávání zdravotních sester v ČR

Postavení zdravotní sestry se neustále vyvíjí. Již jsme si zvykli, že
zdravotní sestra není jen pomocnicí lékaře, či vykonavatelka jeho indikací,
ale je to profesionálka v oboru ošetřovatelství, která spolu s lékaři a dalším
zdravotnickým personálem tvoří tým, který pečuje o pacienty. V dnešní
době má nemalá část sester vysokoškolskou kvalifikaci a jejich celoživotní
vzdělávání je zaštítěno registrací. Kontinuální vzdělávání zdravotních
sester je podmínkou pro vykonávání jejich profese.

Ošetřovatelství a vzdělávání ošetřovatelek nejen u nás, ale po
celém světě, nejvíce ovlivnila Florence Nightingalová (1820 – 1910) svou
knihou „Poznámky o ošetřovatelství“ (1860) a založením Školy při
Nemocnici Sv. Tomáše v Londýně (1860). Její učebnice ošetřovatelství
byla roku 1874 přeložena do češtiny (spolu s dalšími šesti jazyky). (80)
První škola pro ošetřovatelky v Rakousku-Uhersku byla otevřena
v Praze v roce 1874. Její vznik byl ovlivněn nejen prací Florence
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Nightingalové ale také emancipačním hnutím. Výuka zde probíhala
podobou několikaměsíčních kurzů pod vedením českých lékařů a
profesorů Lékařské fakulty Karlovy Univerzity. Škola však po sedmi
kurzech v roce 1881 zanikla. (49, 80)
Až

v roce

1916

byla

v Praze

otevřena

Státní

dvouletá

ošetřovatelská škola. Absolventky tohoto studia získaly titul diplomovaná
ošetřovatelka nemocných. Dále byla v Praze roku 1918 otevřena Vyšší
sociální škola, jejíž absolventi zakládali např. poradny pro matky a děti,
zdravotní dispenzáře apod. (49, 80) V roce 1946 bylo na našem území již
40 ošetřovatelských škol. Ve stejném roce vznikla i Vyšší ošetřovatelská
škola, která zajišťovala pedagogické vzdělání učitelkám pro výuku na
těchto školách. (80, 97) Od roku 1948 bylo možné studovat na čtyřleté
Střední zdravotnické škole se zakončením maturitní zkouškou. (49, 80)
Bylo a je stále nutné, aby ošetřovatelství včasně reagovalo na
změny v medicíně. Situace ve vývoje a medicínském výzkumu si vyžádala
vznik Institutů pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v
Brně a v Bratislavě, které vznikly v roce 1960 a organizovaly pomaturitní
specializační studium v řadě oborů a později se transformovaly v Národním
centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (NCO
NZO). Ve stejném roce bylo na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze otevřeno dvou oborové pětileté studium ošetřovatelství v kombinaci
s psychologií a později i s pedagogikou, určené pro odborné učitelky na
středních zdravotnických školách. Během let 1987 – 1994 měly sestry
možnost studovat na FF UK v Praze obor péče o nemocné. (80) Od roku
1992 probíhá na některých lékařských fakultách příslušné bakalářské
studium. V roce 1996 proběhla reorganizace zdravotnického školství, které
přineslo otevření vyšších odborných škol. (49)
S ohledem na normy Evropské unie, konkrétně na požadavek
volného pohybu pracovních sil ve všech členských státech EU, prošel
systém zdravotnického vzdělávání v České republice reorganizací. Tato
reorganizace byla legislativně podpořena zákonem č. 96/2004 Sb. O
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním
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zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů a měla
následující cíle:
a) budoucí zdravotní sestry začínají vzdělávací program po složení
maturitní zkoušky a to nejdříve v 18 letech; vzdělávací program odborné
školy má být sladěn s normami EU (nejméně 4600 studijních hodin
rozdělených do tří školních let, samostudium a 50 % praxe na pracovišti
chirurgie, interny, gynekologie, dětského oddělení a terénní péče)

b) zavedení registrace sester, která zaručuje kontinuální vzdělávání
zdravotních sester (81)

ad a) Vlivem výše uvedeného zákona nastala od školního roku
2004/2005 změna ve vzdělávání ošetřovatelských profesí. Studijní obor
všeobecná sestra byl na středních zdravotnických školách nahrazen
oborem zdravotnický asistent, který patří do kategorie zdravotnických
pracovníků vykonávající povolání pod odborným dohledem nebo přímým
vedením (tzn. zdravotnický asistent nesmí pracovat samostatně, ale pouze
pod vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky). Pro získání
odborné způsobilosti profese všeobecné sestry je nutné absolvovat
studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách
bakalářský program ošetřovatelství. (76, 105)

ad b) „Systém centrální registrace sester hraje důležitou roli v
kontrole dalšího vzdělávání sester. Registrace je systém permanentní
kontroly celoživotního odborného růstu sester. Každá sestra v pravidelných
opakujících se cyklech během svého profesního života prokazuje, že se
soustavně rozvíjí a obnovuje své odborné znalosti.“ (75, s. 6)

Zákonem č.423/2004 Sb. se stanovuje kreditní systém, na základě
kterého jsou ohodnoceny jednotlivé formy celoživotního vzdělávání počtem
kreditů, jejichž získání je potřebné pro vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického pracovníka bez přímého vedení nebo odborného dohledu
zdravotního pracovníka.
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Registrovaná

zdravotní

sestra

je

oprávněna

pracovat

bez

odborného dohledu a přísluší jí užívat titul RS. (106)

Formy celoživotního vzdělávání jsou:
-

specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost k
výkonu povolání zdravotnického pracovníka

-

certifikované kurzy a semináře

-

odborné stáže v akreditovaných zařízeních

-

účast na školících akcích, konferencích, kongresech a sympoziích

-

publikační, pedagogická a vědecko - výzkumná činnost

-

samostatné studium odborné literatury

-

studium navazujících vysokoškolských studijních programů

Všechny zdravotní sestry se mohou přihlásit do vstupní registrace a
na základě Indexu odbornosti 1x za 5 let si registraci obnovit. (75)
Zdravotní sestry prokazují plnění celoživotního vzdělávání na
základě kreditního systému. Získání stanoveného počtu kreditů (40 kreditů
za období 6ti let; kredity se dokládají za období 6ti let zpětně před datem
podání žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení). (74, 107)

2.4. Specifika povolání psychiatrických zdravotních sester

Vývoj ošetřovatelské péče o psychiatrické pacienty odpovídal vývoji
psychiatrie jako lékařského oboru, který je popsán v kapitole 1.1. Tradice
institucionální péče o psychicky nemocné v ČR (strana 11 ).
S vývojem psychiatrické ošetřovatelské péče souvisí i pracovní
podmínky ošetřovatelského personálu. Od počátku minulého století, kdy
vznikaly

psychiatrické

léčebny,

se

pracovní

podmínky

tehdejších

opatrovníků (ošetřovatelů) začaly postupně sjednocovat. Ve většině
psychiatrických léčeben byl tedy jejich vývoj obdobný. Některé ústavy
reagovaly na změny rychleji, některé byly naopak těžkopádnější. Zásadní
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změny se odvíjely od legislativních nařízení, které byly závazné pro
všechny ústavy.
Velice

podrobně

je

zmapován

vývoj

pracovních

podmínek

ošetřovatelského personálu bohnické léčebny v Praze v knize Historie
bohnické psychiatrie v letech 1903 – 2005. (87)
Do

roku

1918

byly

podmínky

pro

ošetřovatelský

personál

odstrašující. Na některých odděleních (zvláště „těžších odděleních“) měli
tehdejší opatrovníci umístěné lůžko a téměř neopouštěli areál ústavu.
Noční přebývání na odděleních bylo výhodné pro sloužícího opatrovníka,
protože mohl požádat v případě potřeby svého kolegu o výpomoc. Také
vycházky ošetřovatelského personálu byly omezovány a řídily se
prováděcím

nařízením

Zemské

správní

komise

z roku

1916.

Ošetřovatelský personál měl zpravidla nárok na jednu vycházku týdně.
Mezi lety 1912 a 1919 sloužili na oddělení s 45 – 60 pacienty během
denní služby 3 opatrovníci a inventární pracovník (pravděpodobně obdoba
staniční sestry) a během noční směny 2 opatrovníci. O dovolených nebo
nemoci se počet personálu snížil.
Do konce první světové války činila pracovní doba 60 hodin týdně.
Ve 20. a 30. letech kolísala pracovní doba mezi 12 a 14 hodinami denně.
Za protektorátu se byly 12-ti hodinové směny opět zavedené a
prakticky přetrvaly dodnes.
Pro opatrovníky byl velice důležitý rok 1929, kdy pro ně přestává
platit čelední řád (z roku 1866) a byli zařazeni mezi veřejné zaměstnance.
Jednou z mála výhod práce opatrovníka bylo fasování služebního
oděvu, který se neparně lišil od civilního. Nejdříve po 6 měsících a poté po
2 letech nošení tohoto oděvu se stávalo majetkem opatrovníka.
V průběhu dalších let docházelo ke změnám pracovních podmínek
především v souvislosti s počtem personálu a jeho kvalifikaci. Velkou
měrou situaci ovlivňovala politická a sociální situace. (87)
I když se již navýšily počty zdravotních sester a dalšího
ošetřovatelského personálu, je jejich počet (i ostatních zdravotnických
profesí) stále nízký. Zvláště v porovnání s jinými medicínskými obory.
Pozitivní je nárůst zdravotních sester – mužů, jejich přítomnost na oddělení
je jednoznačně přínosem především z hlediska bezpečnosti.
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S vývojem psychiatrie a také s vývojem institucionální péče úzce
souvisí i vzdělávání zdravotníků.

Jako první byli v oboru psychiatrie

vzděláváni lékaři. Až o řadu let později došlo na ošetřovatelský personál.
Pro lékaře bylo zásadní jmenování MUDr. Benjamina Čumpelíka v
létě 1886 prozatímním profesorem psychiatrie pro rok 1887 (prodlužování
probíhalo vždy po roce) na české lékařské fakultě v Praze. Jeho
nástupcem se stal MUDr. Bohuslav Hellich. Prvním řádným profesorem
psychiatrie byl roku 1895 jmenován MUDr. Karel Kuffner. (91)
Vzdělávání ošetřovatelského personálu v oboru psychiatrie se
postupem času ukazovalo jako více než nutné. V minulosti poskytovali
ošetřovatelskou péči kněží, později řeholníci a chudí a dokonce pro
společnost morálně nepřijatelní lidé. Veškerý tento personál neměl žádný
teoretický základ pro poskytování péče. Dovednosti se předávaly ústně
mezi ošetřovateli. Založení všeobecné nemocnice znamenalo mezník i pro
ošetřovatelský personál. Od roku 1845 usiloval Joseph Gottfried Riedel
(1803 – 1879) o zlepšení ošetřovatelské péče o duševně choré. Podal
návrh na založení školy při nemocnici. Tento nápad nebyl uskutečněn
z důvodu nedostatku financí.
V roce 1908 byla vydána kniha MUDr. Jana Hrašeho (v té době
ředitel ústavu pro choromyslné v Dobřanech, později první ředitel bohnické
psychiatrické léčebny) Ošetřování choromyslných. (52, 71) Zajímavostí
této knihy bylo, že autor nepoužíval běžné označení „opatrovník“, ale
„ošetřovatel“. (87)
Budování nových ústavů pro chorobomyslené s sebou neslo vyšší
potřebu ošetřovatelského personálu, který bylo nutné vyškolit. V
bohnickém ústavu pro choromyslné ošetřovatelé, tehdy opatrovníci, po
prvním roce služby skládali zkoušku. Její úspěšné absolvování s sebou
neslo zvýšení platu. (87)
Výnosem Ministerstva vnitra z roku 1913 byl zahájen projekt
k povznesení odborné a hospodářské úrovně ošetřovatelského povolání
v monarchii otevřením škol (1 německé a 1 české školy v Praze). K
zahájení výuky došlo v roce 1916, studium bylo dvouleté a absolventi
získali titul diplomovaná sestra. (52) Později samozřejmě vznikaly další
školy pro zdravotní sestry a ošetřovatelky v souladu se zákonnými
46

ustanoveními. V oblasti psychiatrie si ale jednotlivé ústavy vychovávaly své
zaměstnance samy. V ústavu pro choromyslné v Bohnicích se začaly
provádět kurzy psychiatrického minima. V roce 1945 ukončilo tento kurz
145 nových ošetřovatelů. Bohničtí lékaři – ředitel MUDr. Alois Plískal a
primář MUDr. Jiří Semotám se zasloužili o zřízení psychiatrické větve
Vyšší školy sociálně zdravotní v Praze 1. Výuka probíhala v letech 1949 –
1952. V padesátých proběhly změny ve školském systému. Doškolování
pracovníků v psychiatrii následně probíhalo na Střední zdravotnické škole
v Praze 8 – Košinka a při nemocnici na Bulovce. (87)
Ve většině psychiatrických léčeben, stejně jako v jiných větších
zdravotnických zařízeních, byly zřizovány závodní školy práce. Zde si
doplňovali kvalifikaci pracovníci v kategorii nižší zdravotnický personál. (18,
87) Pro střední zdravotnický personál (tedy zdravotní sestry) byly v rámci
ústavního vzdělávacího střediska pořádány kurzy psychiatrického minima,
psychoterapie, seznámení s rehabilitačními metodami v psychiatrii. (87)
V roce 1956 vyšla ve Státním zdravotnickém nakladatelství v Praze
publikace Psychiatrie: učebnice pro zdravotnické školy. Jejím autorem byl
MUDr. Josef Prokůpek. V roce 1959 pak došlo k jejímu druhému
nezměněnému vydání. V letech 1964 a 1969 byla tato učebnice vydána
v přepracovaném provedení pod názvem Psychiatrie: pomocná kniha pro
střední zdravotnické školy (obor zdravotních sester, dětských sester a
porodních asistentek).
Roku 1958 dále vyšla u stejného nakladatelství učebnice MUDr.
Karla Dobíška

Ošetřování duševně nemocných, která byla v roce

1967 přepracována a podruhé vydána.

Dále se sporadicky objevovaly

další publikace určené střednímu zdravotnickému personálu.
V roce 1960 vznikl v Brně IDVPZ - Institut pro další vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví (od roku 2004 Národní centrum ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborech (NCO NZO)), kde byly pořádány
kvalifikační kurzy, mimo jiné i psychiatrické.
V letech 1992 – 1999 ve třech školách v ČR (v Praze - Povltavská,
dříve Košinka, v Brně a Kroměříži) probíhalo nástavbové pomaturitní
studium pro zdravotní sestry se zaměřením na ošetřování na psychiatrii. O
rok později vznikl nový obor Diplomovaná sestra pro psychiatrii, který
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probíhal na vyšších zdravotnických školách v Praze, Brně a později
v Havlíčkově Brodě. Studium bylo určeno pro absolventy veškerých
středních škol. Ve školním roce 2004/2005 obor zanikl. (87)
Nyní probíhá specializační studium pro zdravotní sestry s názvem
Ošetřovatelská péče o duševní zdraví v Národním centru ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborech v Brně (NCO NZO). Dále 1. lékařská
fakulta Univerzity Karlovy nabízí bakalářský a navazující magisterský
program adiktologie. Na Pražské psychoterapeutické fakultě Pražské
vysoké školy psychosociálních studií v rámci celoživotního vzdělávání je
možné absolvovat tříleté teoretické studium psychoterapie.

V současnosti činnosti psychiatrické sestry stanovuje vyhláška č.
424/2004 Sb.

§ 56 (viz příloha č. 4). Podle terapeutického zaměření

daného pracoviště převažují jednotlivé složky pracovní činnosti zdravotních
sester od ošetřovatelské činnosti zaměřené na somatickou problematiku
přes sociální oblast po psychologicko-pedagogické působení.
Pro práci zdravotních sester je důležitá spolupráce pacientů. Na
psychiatrii je pojem spolupráce relativní, což je jedním ze stresorů (93)
působících na zdravotnický personál, který již předem v některých
případech zaujímá negativní postoj vůči pacientům. Tento negativní postoj
je dán jejich zkušeností s duševně nemocnými. (38, s. 84)
Lucie Ripová upozorňuje, že „zdravotnický personál má také svou
představu o správném chování pacientů a často si toto chování snaží
vynutit.“ (66, s. 22) Zdravotník by se měl umět své pocity zvládat a při péči
o pacienty zachovat profesionální roli.
Jedním ze stresorů je i nedostatek ošetřovatelského personálu,
který se týká téměř všech zdravotnických zařízení. V psychiatrických
léčebnách je kladen velký důraz na zápisy zdravotních sester, které
hodnotí např. chování pacientů, spánek, míru soběstačnosti atd. Při
neustálém nárůstu administrativy, který ve zdravotnictví probíhá, přestávají
mít zdravotní sestry na pacienty čas. Péče se přesouvá na zodpovědnost
ošetřovatelů a sanitářů, pro sestry se stává prioritní vedení zdravotnické
dokumentace. Je samozřejmě důležité, aby byly náležitě vedeny zápisy
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v chorobopisech, na druhou stranu tento fakt by měl být zohledněn
v obsazování služeb na odděleních.
Další zvláštností je, že na uzavřených psychiatrických odděleních
zdravotníci slouží také jako vrátní. Nejde jen o návštěvy, ale také o puštění
pacientů na vycházky či na terapie (pacienta lze pustit ven až po ověření,
zda má vycházky povoleny). (23) Zdravotnický personál také často
doprovází psychiatrické pacienty na různá vyšetření na specializovaná
pracoviště. Dále vodí skupiny pacientů na terapie nebo jiné aktivity v rámci
léčeben. Z výše uvedeného je patrné, že pro odbornou ošetřovatelskou
práci, je poměrně malý prostor. Také stále se zvyšující nároky na
administrativu sestry nutí trávit více času s dokumentací, a tím se přesouvá
péče na pomocný zdravotnický personál. Mnoho zdravotních sester
deleguje své povinnosti na ošetřovatelky/ sanitáře, kteří pak vykonávají
činnosti, které nejsou v jejich kompetenci.
Je tradičně dáno, že zdravotní sestry jsou jakýmsi nárazníkem ve
zdravotnických zařízeních. Jako pacienti nebo návštěvy jsme zvyklí kdykoli
za sestrou přijít nebo ji zavolat. Zdravotní sestra tu je „od toho“. Vždy má
mít na nás čas. U dalších zdravotnických pracovníků, ať už se jedná o
lékaře, fyzioterapeuty apod. je legitimní, že jsou zaneprázdnění a
momentálně na nás nemají čas. Sestry také plní mimo jiné i funkci
zprostředkovatele mezi pacienty a lékaři či jinými zdravotnickými odborníky
(fyzioterapeuty,

ergoterapeuty

apod.),

mezi

návštěvami

a

lékaři,

v některých případech také mezi návštěvami a pacienty. Pocit povinnosti
být neustále k dispozici a vyhovět, (v psychiatrii jde často spíše o nalézání
kompromisů mezi požadavky pacientů a možnostmi personálu) či projevit
alespoň vstřícnost je stresující a některé sestry nutí spěchat, „dělat si věci
dopředu“. V marné snaze vyhovět okamžitě všem, pak mohou reagovat
neadekvátně.
Sestry jsou v neustálém kontaktu s pacienty, což zvyšuje jejich
psychickou zátěž. Velmi častým jevem v psychiatrii jsou opakované
hospitalizace. Někteří pacienti se pak navzájem s personálem k sobě
chovají familiárně, sestry např. pacientovi tykají, povolují

mu výjimky

v režimu oddělení apod., což narušuje profesionalitu. Dochází pak
k rozdělení ošetřovatelského týmu na „hodné sestry“, které povolují výjimky
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z režimu a na „přísné“, které dodržují pravidla pro všechny pacienty.
Vznikají pro ošetřovatelský personál situace, které „zdánlivě nemají řešení
a všechna možná řešení mají stejně nežádoucí výsledky“. (22, s. 106)
Zdravotní sestry se často setkávají se situacemi, které mohou mít etické
aspekty, ale primárně se jedná o procesní či organizační problémy. (22)
„Když sestra získá více profesionálních schopností, lépe chápe
kolektivní zodpovědnost své profese vůči společnosti a více se pro ni
angažuje.“ (22, s. 107)

3. Legislativa v péči o psychiatrické pacienty
Pro

všechny

poskytovatele

zdravotní

péče

je

základním

legislativním dokumentem mezinárodní Úmluva o ochraně lidských práv a
důstojnosti člověka v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. V ČR je
platný od roku 2001 a je nejvyšším zdravotnickým zákonem v zemi. (29)
Péče o psychiatrické pacienty se však v některých ohledech liší od
péče na somatických oddělení. Jde především o zachování bezpečného
prostředí pro všechny pacienty a personál. Současná bezpečnostní
opatření nejsou ve většině zařízení dostatečná. Chybí např. signalizační
zařízení pro personál (zdravotník nemá být v místnosti s pacientem sám a
má se chovat podle bezpečnostních pokynů – v praxi se ale vyskytují
situace, kdy není možné tyto pravidla dodržovat), ložnice pacientů jsou
mnohalůžkové (10 lůžek na pokoji nejsou výjimkou), oddělení jsou
nepřehledná (personál nemá možnost mít přehled o všech pacientech) atd.
Z důvodu bezpečnosti jsou pacientům odebírány předměty, které by mohly
být zneužity k ohrožení ostatních pacientů nebo k sebepoškození.
K vážnému napadení zdravotníka nebo jiných pacientů dochází ze
statistického hlediska minimálně. Přesto i jediné napadení personálu či
jiného pacienta nebo sebepoškození pacienta je alarmující.
Při veškerém kontaktu s psychiatrickými pacienty je ze stran
personálu dbáno na to, aby péče probíhala Lege artis, tedy odborně
správný lékařský postup. Obecně je v zájmu všech zdravotníků, aby jejich
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postup při péči o pacienta nemohl být napadnutelný. Zdravotníci více či
méně úzkostlivě zaznamenávají veškeré informace o pacientovi. Zdravotní
sestry obvykle mají k dispozici standardy určující minimální rozsah
informací, který se liší podle typu oddělení.
Legislativní zakotvení výše uvedené problematiky je uvedeno
v příloze č. 5 (Legislativa související s výkonem profese zdravotní sestry
(výběr)).

3.1. Úkony spojené s hospitalizací psychiatrických pacientů
v právním kontextu

 Příjem k hospitalizaci
Ve všech lůžkových psychiatrických pracovištích je praxe přijímání
pacientů obdobná. Obecně se liší v režimu zacházení (ukládání) s věcmi
pacientů mezi uzavřenými a otevřenými odděleními, a to i v rámci jedné
organizace. V naprosté většině zařízení se provádí prohlídka osobních
věcí pacientů již v příjmové ambulanci. V některých případech tuto
prohlídku nelze uskutečnit např. pro nespolupráci pacienta, z důvodu
nedostatku personálu nebo agresivitě pacienta – v těchto případech bývá u
příjmu přítomna Policie ČR (dováží agresivního pacienta k hospitalizaci
nebo je přivolána zdravotnickým personálem). Prohlídka osobních věcí
pacientů úzce souvisí se souhlasem pacienta k hospitalizaci a obecně
s informovaným souhlasem (viz níže).
Na jednotlivých odděleních se pak vždy provádí soupis věcí
pacienta. Vzhledem k faktu, že jednotlivá oddělení se od sebe liší nejen
zaměřením (problematika závislostí, geronto,...), ale také režimem
(uzavřená, otevřená), není zacházení s věcmi pacientů na všech
odděleních jednotné. Na otevřených pavilonech si za věci, které má
pacient u sebe, ručí sám. Na uzavřených odděleních se z bezpečnostních
důvodů někdy pacientům odebírají mobilní telefony, doklady, peníze,
veškeré cenné věci. K tomuto opatření se přistupuje u pacientů, kteří
nejsou schopni v rámci svého psychického stavu být za uvedené věci
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odpovědní (viz přílohy č. 6, 7). Po zlepšení zdravotního stavu pacienta mu
jsou veškeré věci vráceny.
Manipulace s cennostmi pacientů, neustálé podepisování vydání a
převzetí cenností personálem i pacienty, klade zvýšené nároky na čas
personálu a nutí je často nést odpovědnost za věci pacientů v řádech tisíců
korun.
Dále pacienti odevzdávají nebezpečné předměty, jako např. nůžky,
manikúru, nože atd. Na vyžádání jsou věci samozřejmě „půjčeny“ k použití
pacientovi zpět. Toto opatření je nutné z bezpečnostních důvodů, protože
jiní pacienti by mohli tyto věci použít k napadení jiné osoby nebo
k sebepoškození.
Mnoho pacientů požaduje ponechání svých osobních věcí u sebe.
Tento postoj je samozřejmě pochopitelný, na druhou stranu argument
bezpečnosti rozhodně nemůže být podceněný. Během příjmu by měl být
každý

pacient

seznámen

s řádem

oddělení,

ale

na

akutních

psychiatrických odděleních je tato praxe téměř nemožná, protože pacienti
nebývají

schopni soustředit se na více informací, které během příjmu

dostanou. Samotný fakt nutnosti hospitalizace a celý proces s tím spojený
je pro ně velkým stresem. Ošetřovatelský personál pak nesčetněkrát
opakuje pacientům, kde své věci mají uložené, že je možné si je „zapůjčit“,
proč tomu tak je atd.
V případě, kdy pacient odmítá nechat si věci prohlédnout, je tato
skutečnost obvykle považována za nespolupráci a postupuje se dle
aktuálního zdravotního stavu (aplikace medikace, překlad na neklidové
oddělení – oddělení se zvýšeným počtem personálu).
V případě, že pacient má u sebe střelnou zbraň, je přivolána Policie
ČR. Pacient u sebe střelnou zbraň během hospitalizace mít nemůže
(nebezpečí pro ostatní pacienty, užití k napadení jiné osoby a především
k sebepoškození) a personál k tomu není oprávněn (dle § 8 zákona
č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu) Policie zbraň přebírá do
úschovy a po ukončení hospitalizace si ji pacient na příslušném oddělení
PČR může vyzvednout.
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 Nakládání se střelnými zbraněmi
V souvislosti s držením střelných zbraní je potřebné zmínit praxi
hlášení neschopnosti držení zbraně. Podle § 42 odstavce 3 zákona č.
288/1995 Sb. o střelných zbraních, ve znění pozdějších předpisů, má lékař
povinnost hlásit praktickému lékaři (lékaři který posuzoval způsobilost
k držení zbraně)

důvodné podezření, že majitel zbrojního průkazu trpí

vadou, nemocí nebo stavem, které omezuje nebo vylučuje držení zbraně.
Lékař je také povinen tuto skutečnost pacientovi oznámit. Prováděcím
předpisem je vyhláška MZ č. 493/2002 Sb. o posuzování zdravotní
způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu.
V případech, kdy pacient s sebou přináší drogy nebo alkohol, jsou
mu tyto věci odebrány a s jeho písemným souhlasem a za přítomnosti
minimálně dvou svědků jsou zničeny.

 Nakládání s mobilními telefony
Podle typu oddělení a stavu pacienta je stanoven režim zacházení
s mobilními telefony. K zákazům používání mobilů dochází především na
uzavřených příjmových odděleních a to vždy jen po nezbytně dlouhou
dobu. Důvod, proč jsou mobilní telefony odebírány, je např. mánie
pacienta, tedy stav, kdy pacient může telefonovat svým známým nebo
cizím lidem během dne i noci. Kromě toho, že svými telefonáty ruší a
obtěžují, tak účty za telefon se pohybují v řádů 10 tisíců. Psychotičtí
pacienti si např. mohou myslet, že jsou skrz mobilní telefon sledováni nebo
naopak oni mohou někoho sledovat, atd. Těmto situacím je potřeba
předejít, protože zhoršují průběh léčby.
Na každém uzavřeném oddělení je instalován telefonní automat
k volnému užití pacientů, takže je pacientům umožněna komunikace se
svým okolím.
Tato zdánlivě neškodná věc, jako je telefonní automat, má i své
stinné stránky. Z praxe znám několik případů, kdy pacienti opakovaně
telefonovali na Policii ČR nebo na evropskou linku tísňového volání, že
jsou hospitalizováni protiprávně a jsou zde mučeni. Dále si pacienti volali
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sanity pro okamžitý převoz domů atd. V těchto případech záleží především
na spolupráci ostatních pacientů, aby mohl personál příslušně zasáhnout.

 Přijetí k nedobrovolné hospitalizaci
V psychiatrii se setkáváme

s

fenoménem

nedobrovolných

hospitalizací. K nedobrovolným hospitalizacím dochází v případě soudně
nařízené léčby a v případech, kdy potencionální pacient jevící známky
duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí. O
nedobrovolných hospitalizacích se pojednává v Listině základních práv a
svobod, a to v článku 8 Hlavy druhé, odstavci č. 6. Zákon, který stanovuje
podmínky nedobrovolných hospitalizací je §23 odst. 4 písmene b) zákona
č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů)
Zdravotnické zařízení, které takto nemocného přijalo, je povinné tuto
skutečnost ohlásit příslušnému soudu do 24 hodin. (§ 24 20/1966 Sb.
Listina základních práv a svobod, článek 8 Hlava druhá, odstavec 6)
Podepíše-li

pacient

během

prvních

24

hodin

nedobrovolné

hospitalizace souhlas s hospitalizací (viz příloha č. 8), zdravotnické
zařízení toto držení pacienta proti jeho vůli hlásit soudu nemusí.
Jestliže je pacient během dobrovolné hospitalizace omezen (např.
omezení pacienta v lůžku pomocí kurtů – viz obrázek č. 6, umístění
pacienta do terapeutické izolace), je tato hospitalizace změněna na
nedobrovolnou a tato změna je hlášena soudu (viz příloha č. 9). Poté, co
se stav pacienta upraví a stabilizuje, opět podepisuje dobrovolný vstup,
tedy souhlas s léčbou. Veškeré změny musí být hlášeny soudu (viz příloha
č. 10).
Když příslušný soud obdrží hlášení nedobrovolné hospitalizace,
zahájí řízení o přípustnosti převzetí pacienta proti jeho vůli do
zdravotnického zařízení. Soud na základě údajů ve zdravotnické
dokumentaci, výslechu pacienta a ošetřujícího lékaře, rozhodne, zda je
hospitalizace oprávněná. Usnesení je doručeno pacientovi a zástupci
zdravotnického zařízení. Jestliže soud označí hospitalizaci za zákonnou,
pokračuje v řízení o přípustnosti dalšího držení v ústavu, stanoví soudního
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znalce, který se vyjádří k nutnosti dalšího držení ve zdravotnickém
zařízení. Rozsudek o přípustnosti držení pacienta, včetně stanovení délky
možné nedobrovolné hospitalizace musí být učiněn do 3 měsíců od hlášení
nedobrovolné hospitalizace. Účinnost rozsudku zanikne po uplynutí 1 roku
ode dne jeho vyhlášení (jestliže v něm nebyla určena kratší lhůta), je-li
nutné hospitalizaci prodloužit provádí se nové vyšetření a soud musí toto
prodloužení povolit.Pacienta je možné propustit před uplynutím stanovené
doby.

Obrázek č. 6
Kurty k fixaci a restrikci končetin. Zdroj: archiv autorky

Většina laické veřejnosti se domnívá, že do psychiatrické léčebny
lze „zavřít“ kohokoli a že záleží pouze na rozhodnutí psychiatrů. Prvek
soudní moci působí na pacienty obvykle pozitivně. Dodává pacientům
pocit, někdy i jistotu, že jejich léčení je skutečně potřebné. Zvláště v péči o
paranoidní pacienty je tato složka velice vítaná, protože nutnost
hospitalizace potvrzená soudem nabývá na objektivitě.
Nedobrovolná hospitalizace může trvat 1 rok, 3 měsíce a 8 dnů
(týden + 24 hodin). (83)
V případě, že dojde k útěku nedobrovolně hospitalizovaného
pacienta nebo pacienta s nařízenou ústavní léčbou, je nutné tuto
skutečnost oznámit místnímu oddělení Policie ČR (viz přílohy č. 11, 12).
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V praxi psychiatrických oddělení se také setkáváme se spornými
ne/dobrovolné hospitalizace. Mezi takové případy patří situace, kdy pacient
s hospitalizací verbálně souhlasí, ale např. kvůli paranoidním bludům
odmítá souhlas podepsat. Přístup lékařů v těchto případech není jednotný.
Někteří vedou pacienta v režimu nedobrovolné hospitalizace, což s sebou
přináší různá omezení – např.

pobyt na uzavřeném oddělení, zákaz

samostatných vycházek, zákaz propustek, apod., i když stav pacienta tento
režim vysloveně nevyžaduje a to až do doby, kdy je pacient ochoten
souhlas s hospitalizací podepsat.
Ostatní lékaři zapíší verbální souhlas do zdravotnické dokumentace
spolu s podpisy 2 přítomných svědků a tento pacient je pak veden jako
dobrovolně hospitalizovaný.
Dalším příkladem je opačná situace, kdy zmatený nebo psychotický
pacient s hospitalizací souhlasí a dobrovolný vstup podepíše. Poměrně
často se s touto situací můžeme setkat u geriatrických pacientů. Bývá
zřejmé, že pacient ochotně podepisuje formulář Dobrovolného vstupu aniž
má tušení, o co se jedná, často neví, kde se vůbec nachází. I když
personál vše přiměřeně vysvětlí, psychický stav pacientovi neumožňuje
situaci mentálně obsáhnout. V těchto případech se podpis dobrovolného
vstupu považuje za platný a pacient je veden jako „dobrovolný“.
Někteří pacienti, kteří podepíší souhlas s hospitalizací, odmítají
užívat psychiatrické léky. Lékaři i v těchto případech postupují naprosto
individuálně. Stav, který vyžaduje hospitalizaci bývá v naprosté většině
případů tak vážný, že je nutné psychiatrickou medikaci užívat. (Výjimku
tvoří stavy, většinou řešené na otevřených odděleních, kde je samotný
pobyt na psychiatrii vyjádřením závažnosti např. rodinné situace pro
rodinné členy, uchýlení do bezpečného prostředí mimo každodenní
pacientovu realitu nebo pro uvědomění si závažnosti problému a přijetí
statutu psychiatrického pacienta.) Pak se přistupuje ke změně dobrovolné
hospitalizace na nedobrovolnou a léky se aplikují i proti vůli pacienta, např.
v injekční formě. K aplikaci léků proti vůli pacienta se přistupuje skutečně
až jako k poslednímu řešení a ve velmi závažných případech, kdy hrozí
poškození zdravotního stavu nebo života pacienta či ostatních pacientů.
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V případech, kdy pacient medikaci odmítá, jeho zdravotní stav to
přímo neohrožuje a lékař medikaci doporučuje pro urychlení stabilizace
stavu nebo oddálení relapsu onemocnění apod., dochází obvykle po
dohodě mezi lékařem a pacientem k propuštění pacienta na jeho žádost –
reverz.

 Podání reverzu
V případě, kdy je pacient hospitalizován dobrovolně, má nárok na
podání reverzu. Lékař, který reverz obdrží, zapíše tuto skutečnost do
zdravotnické dokumentace a ve lhůtě 24 hodin je povinen se vyjádřit, zda
pacienta propustí (pacient musí být poučen, že hospitalizace je ukončena
proti doporučení lékaře a možných rizicích předčasného ukončení
hospitalizace, toto poučení pacient stvrzuje v dokumentaci podpisem).
Usoudí-li lékař, že je dotyčný pacient nebezpečný sobě nebo okolí,
reverz odmítne a hospitalizace je změněna na nedobrovolnou.

 Nakládání se zdravotnickou dokumentací
Zdravotnická dokumentace je dokument, který slouží lékařům a těm,
kteří se na péči podílejí, dále pak (na vyžádání) i pacientům. Obsahuje
osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a
zjištění anamnézy, informace o onemocnění pacienta, o průběhu a
výsledku

vyšetření,

léčení

a

o

dalších

významných

okolnostech

souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování
zdravotní

péče.

neomezeného

Zdravotnická

počtu

dokumentace

samostatných

součástí

se

může

souběžně

skládat
v

z

několika

zdravotnických zařízeních. Může existovat jak v listinné, tak i v elektronické
podobě.
Zdravotnická dokumentace je považována za pracovní nástroj při
léčbě pacienta (ukládání a předávání informací). Zároveň slouží jako
doklad o léčbě, provedených vyšetřeních, plánu postupů atd. Při
případném projednávání stížností nebo soudních sporů se zdravotnická
dokumentace využívá jako důkaz. Praxe ukazuje, že špatně (neúplně)
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prováděné záznamy vedou k podezření z nesprávného postupu, naopak
pečlivě vedená dokumentace může zdravotníka ochránit.
Novelou zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ze dne
26.června 2001 – zákon č. 260/2001, byla stanovena povinnost pro
veškerá zdravotnická zařízení vést zdravotnickou dokumentaci.
Podle zákona č. 111/2007 Sb. mají všichni pacienti právo, za
přítomnosti zdravotníka, nahlížet do své zdravotnické dokumentace. Podle
tohoto zákona mají pacienti dále právo na poskytnutí veškerých informací
obsažených ve zdravotnické dokumentaci; pořízení kopií, výpisů či opisů a
v neposlední řadě určit, které osoby mohou být informováni o jeho
zdravotním stavu. (29)
Tento zákon je bezesporu vítaný především ze strany pacientů.
Zdravotníkům může přinášet drobné ztížení práce. Jde o administrativní a
tím i časovou náročnost dokumentování veškerých úkonů spojených
s poskytováním informací z dokumentace nebo nahlížení pacienta do
dokumentace.
Vyhláškou 64 o zdravotnické dokumentaci z roku 2007 Sb. jsou
specifikována mj. pravidla (zakotvená v ratifikované mezinárodní smlouvě,
tedy v Konvenci o biomedicíně z roku 2001) jak používat tzv. informovaný
souhlas. To je v oblasti psychiatrie zpravidla velmi svízelné.

 Zbavování způsobilosti k právním úkonům (zbavování svéprávnosti)
V

psychiatrii

se

také

setkáváme,

na

rozdíl

od

ostatních

medicínských oborů, s institucí zbavování svéprávnosti. Laickou veřejností
je tato záležitost vnímána spíše negativně, i když jde o prostředek pro
ochranu jedince v situaci, kdy za sebe není schopen rozhodovat.
Způsobilostí k právním úkonům se zabývá Občanský zákoník v § 7 – 10.
Zbavení svéprávnosti může být buďto úplné nebo částečné (př.
zbavení svéprávnosti v nakládání s penězi).
Návrh na zbavení svéprávnosti k příslušnému soudu může
teoreticky podat každý. U psychiatrických pacientů jsou to nejčastěji
rodinní příslušníci nebo lékař (ambulantní/ ošetřující). Soud rozhodne na
základě znaleckého posudku o míře zbavení způsobilosti k právním
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úkonům a stanoví opatrovníka. Opatrovnictví je řešeno v Občasném
zákoníku v § 22 - 30. Opatrovník může být rodinný nebo veřejný.
Zbavení svéprávnosti není definitivní opatření. Existuje možnost
podání návrhu na přešetření a vyhotovení nového (aktuálního) znaleckého
posudku.

4. Etika a ošetřovatelství

V ošetřovatelství se etický rozměr odráží v péči o pacienty. Etické
rozhodování a povinnosti zdravotních sester provází veškeré jejich
činnosti. Z etického hlediska je prvořadým úkolem sester zachování
důstojnosti pacientů a respektování jejich hodnot. (17)
Principy ošetřovatelské etiky mají své prameny v lékařské etice.
Základem současné lékařské etiky je doentologie (řec. – povinnost). Jak
toto označení napovídá,

určuje lékařům povinnosti vůči kolegům,

pacientům a veřejnosti. (26) Deontologický přístup formuluje normy
správného rozhodování v dilematických situacích. (44)
Za první deontologický dokument je považována Hippokratova
přísaha (příloha č. 13), která byla napsána v pátém století před naším
letopočtem. (26, 46)
Po

dlouhá

staletí

tento

dokument

postačoval

vzhledem

k

paternalistickému vztahu mezi lékařem a nemocným. Péče zdravotních
sester byla v těchto dobách laická a hodnotově založená na principech
charity.
V souvislosti se změnami především ve vzdělávání a organizaci
zdravotnictví, bylo třeba aktualizovat nejen Hippokratovu přísahu, ale
věnovat se též etickým aspektům práce zdravotních sester.

Z hippoktarovské tradice vycházejí i současné principy lékařské
etiky:
 Beneficence – princip dobřečinění
 Nonmaleficence – princip nepoškození
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 Respekt k autonomii
 Justice – spravedlnost (26, 44)
Jak již bylo uvedeno, ošetřovatelství čerpá z lékařské etiky a její
principy lze analogicky uplatnit i v ošetřovatelství.
V ošetřovatelství má etika (47, 57) své místo od počátku odborné
profese. Již F. Nightingalová kladla důraz na morální aspekty profese a
také osobního života sestry. Na její počest byl pojmenován Slib sester (The
Nightingale Pledge), který byl prvně použit v roce 1893 (viz příloha č. 14) a
vycházel z Hippokratovy přísahy. (114)
V současnosti je platný Mezinárodní etický kodex pro zdravotní
sestry (viz příloha č. 15), který byl poprvé sestaven a přijat Mezinárodní
radou sester (ICN) v roce 1953. Tento dokument je průběžně revidován a
znovu schvalován. Prezidium České asociace sester výše zmíněný kodex
přijalo a byl uveden v platnost od 29. 3. 2003. (13)
V roce 2004 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Etický kodex
nelékařského zdravotnického pracovníka, který je závazný na národní
úrovni (viz příloha č. 16). (95)
Dalšími

dokumenty

souvisejícími

s problematikou

etiky

psychiatrického ošetřovatelství jsou Práva duševně postižených, schválena
Valným shromážděním OSN 20. prosince 1971 (viz příloha č.17) a Práva
pacientů, která byla schválena Centrální etickou komisí Ministerstva
zdravotnictví ČR s platností od 25.února 1992.
Základ moderní profesionální ošetřovatelské činnosti je respekt a
odpovědnost vůči pacientovi. (9, 17) Soudobá ošetřovatelská etika se
zaměřuje na zkoumání vztahů mezi zdravotními sestrami, pacienty a také
interpersonálními vztahy. Dále jsou analyzovány dilematické situace, do
kterých se zdravotní sestry během výkonu své praxe dostávají. Na základě
získaných poznatků dochází k nastavení žádoucích profesních norem
v dané oblasti. V tomto případě se jedná především o standardy
ošetřovatelské péče, které jsou závazné pro jednotlivá zdravotnická
zařízení. V oblasti psychiatrie jde např. o standardizaci restriktivních
metod, poskytování informací zdravotními sestrami apod.
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Z výše uvedeného je zjevný vývoj ošetřovatelství, od dob kdy
zdravotní sestry byly pomocnicemi lékařů až po současnost, kdy jsou
sestry autonomními vykonavatelkami své profese.

Mezi

základní

etické

prvky

soudobého

ošetřovatelství

patří

obhajoba, odpovědnost, spolupráce a péče. (17)
Pojem obhajoba má několik možností výkladu. Z ryze právního
hlediska se jedná o postup zdravotní sestry, kdy informuje pacienta o jeho
právech během léčby a dbá, aby byly naplňovány.
V ošetřovatelské praxi se může obhajoba také vykládat jako plnění
ošetřovatelského

procesu,

během

kterého

zdravotní

sestry

spolu

s pacientem vyhledávají jeho potřeby a snaží se je saturovat.
V neposlední řadě lze obhajobu přirovnat k principům lékařské etiky
(beneficence, nonmaleficence, respekt k autonomii, justice). Tím je
míněno, že zdravotní sestra má vždy obhajovat dobro pacienta, má ho
chránit před možným poškozením, brát v úvahu jeho přání a hodnoty a
zajišťovat spravedlivou péči.

„Odpovědnost lze definovat jako schopnost zodpovídat se za to,
jakým způsobem člověk vykonal svoji povinnost.“ (17, s.21)

Pojem spolupráce zahrnuje dvě roviny. Jednak spolupráci zdravotní
sestry s pacientem, kdy má být kladen důraz na přiměřené poskytování
informací pacientovi, edukaci a jeho následné rozhodování o průběhu
hospitalizace či léčby.
Druhá

rovina

je

spolupráce

sestry

s dalším

zdravotnickým

personálem, a to nejen v rámci jednoho pracoviště, ale také mezi různými
zdravotnickými zařízeními. Dobrá spolupráce všech složek podílejících se
na diagnostice a léčbě pacienta zajišťuje kontinuitu péče.

Péče o nemocného je vlastní podstata ošetřovatelství. Proto je pro
zdravotní sestry nejen morální, ale i právní povinností, co nejlépe pečovat
o svěřeného pacienta. Jde o etický rozměr ošetřovatelství, který je nutné
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chápat v souvislosti s kompetencemi zdravotních sester a především s
dalšími etickými souvislostmi.

Podstatou etiky je vedení člověka k tomu, aby rozeznával co je a co
není dobré. V ošetřovatelství totéž platí pro zdravotní sestry. Protože
otázka „dobra a zla“ může být v mnoha případech velice individuální, je
zapotřebí, aby zdravotní sestra během výkonu své profese u konkrétního
pacienta znala jeho pojetí a pochopila, co je právě pro toho daného
pacienta dobré a především musí jeho názor akceptovat. Jak uvádí
Jaroslava Fišerová: „Profese setry- ošetřovatelky je tradičně spojována
s morálními nároky.“ (19, s. 7) Aby zdravotní sestra ustála tyto morální
nároky je třeba disponovat alespoň částečně vlastnostmi, mezi které řadí
Jana Kutnohorská: „cílevědomost, diskrétnost, důvěryhodnost, kolegialitu,
lásku k nemocnému, nezištnost, obětavost, odpovědnost, ohleduplnost,
ochotu, optimizmus, otužilost, poctivost radost, sebeovládání, sociální
cítění, spolehlivost, taktnost, trpělivost, tvořivost, vlídnost, velkorysost.“ (46,
s. 44)
Jak již bylo uvedeno, profesionální chování zdravotních sester
ovlivňuje několik faktorů.

„Etické rozhodování profesionální sestry řídí

obecná pravidla společenského chování, její osobní hodnoty a hodnoty
ošetřovatelské profese. Základní hodnoty ošetřovatelství jsou obsaženy
v Kodexu sester.“ (22, s. 106) „V humanitních vědách trvá desetiletí, než
odborník pozná, naučí se, pochopí souvislosti svého oboru a vypěstuje si
schopnost a odvahu etické zásady uplatňovat a vědomě je protěžovat.“ (4,
s. 9)

4.1. Ošetřovatelská etika v psychiatrické praxi

Zdravotní sestry na psychiatrii se dostávají častěji do situací, které
souvisejí s problematikou etiky. Tento fakt, je dán tím, že na rozdíl od
somatických pracovišť, se psychiatričtí pracovníci více potýkají s případy,
kdy pacient je přijímán k hospitalizaci nedobrovolně, jde o nařízenou
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ústavní léčbu, jsou používány restriktivní metody (omezení pacientů, pobyt
v terapeutické izolaci), jedná se o agresivní pacienty, pacienty v mánii či
naopak v depresi, s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo
dokonce s těmi, kteří jsou této způsobilosti zbaveni, apod.
Není pochyb o tom, že by veškerý zdravotnický personál měl vždy
upřednostňovat dobro pacientů. Zvláště v psychiatrii mohou nastat
okolnosti, kdy je velký rozpor mezi tím, co zdravotníci pro pacienta dělají
(diagnostické i terapeutické metody a postupy) a tím, co pacient považuje
v dané chvíli za potřebné. Je na jednotlivých zdravotních sestrách, jak se
v daných situacích zachovají. Zda podlehnou nátlaku pacienta a vyhoví
jeho požadavku, či se zachovají profesionálně a zvolí správné řešení, i
když z pohledu pacienta naprosto nežádoucí.

Na základě výzkumu popsaného v praktické části byly definovány
následující etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství:

 Nedostatek soukromí pacientů
Dle práv pacientů má být ze strany personálu brán zřetel na
soukromí a stud pacienta. Pacient má právo odmítnout přítomnost všech
ostatních osob, které přímo neprovádějí či nespolupracují na výkonu
s daným pacientem. V praxi je již běžné, že jsou pacienti tázáni, zda se
výkonu mohou zúčastnit např. medici nebo studentky ošetřovatelství. Stále
ale bývají např. při vizitách přítomni další pacienti, kteří tak vyslechnou
veškeré vyřčené informace, které lze považovat za důvěrné.
Na druhou stranu je ale nutné konstatovat, že v psychiatrických
léčebnách je snaha vizity provádět diskrétně. V případech, kdy jsou
pacienti spolupracující, vizity probíhají např.

na lékařském pokoji/

vyšetřovně apod. Tím je soukromí pacienta plně zajištěno.
Pro zachování soukromí pacientů je také třeba neopomíjet zdánlivé
banality a samozřejmosti jako je např. klepání na dveře.

Se soukromím pacientů ve zdravotnických zařízeních souvisí také
používání sprch a toalet. Jak již bylo uvedeno, ve většině psychiatrických
léčeben jsou umývárny a toalety společné pro celé oddělení.
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S ohledem na bezpečnost pacientů se v prostorech pro ně určených
nezamyká, nevyjímaje sociální zařízení. Na odděleních, kde je jako
součást terapie nastaven striktní denní režim, není možné koupelnu použít
jindy než v určený čas. Na některých typech oddělení jsou sprchy
uzamčené a lze je použít jen na vyžádání.
Je evidentní, že v těchto podmínkách je velice náročné, někdy až
nemožné zajistit alespoň částečné soukromí.

 Zachovávání lidské důstojnosti
Zachování důstojnosti pacientů závisí na projevech úcty ze strany
zdravotních sester.
V případě psychiatrických pacientů může docházet k situacím, kdy
jedinec se nechová sám o sobě důstojně, ale není si toho vědom. Může se
jednat např.

o obnažování se před ostatními pacienty, nepřiměřené

hlasové projevy nebo jiné projevy vyplývající z poruch vnímání či myšlení
apod. Zde se naskýtá prostor pro zdravotní sestry, které by měly těmto
situacím předcházet (je-li to možné) popřípadě je minimalizovat.
S projevováním úcty ve vztahu zdravotní sestra – pacient úzce
souvisí oslovování. V některých případech, jako např. u chronických
pacientů nebo mentálně retardovaných, se můžeme setkat s tendencemi
zdravotních sester těmto pacientům tykat, oslovovat je bez předchozí
domluvy křestním jménem

apod., což je naprosto nepřípustné.

V komunikaci by také měly být používány vysokoškolské tituly, zvláště pak
u lékařů, právníků a pacientů s vyšší akademickou hodností.
Otázka projevování úcty vůči psychiatrickým pacientům je aktuální
např. u neklidných pacientů, kteří jsou omezováni v lůžku pomocí kurtů
nebo umístěni v terapeutické izolaci.
K restriktivním metodám obecně se přistupuje jen v krajních
případech pro zajištění bezpečnosti daného pacienta. Omezování pacienta
v lůžku by mělo probíhat v soukromí, což vzhledem k podmínkám
psychiatrických oddělení není většinou možné. V kompetenci zdravotních
sester je zajištění co nejvyšší míry humánnosti procesu restrikce pacienta.
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Dále také ošetřovatelská péče o chronické psychiatrické pacienty
klade nároky na zachování jejich důstojnosti. V níže uvedeném výzkumu
respondenti zmiňují např. oblékání pacientů. V případě chronických
pacientů, kteří tráví v psychiatrických léčebnách řády měsíců až let jde
skutečně o problém. Psychický stav chronického pacienta, dále i různá
somatická onemocnění a fakt, že tito pacienti nemají potřebu starat se o
svůj zevnějšek zapříčiňují, že i přes veškerou snahu ošetřovatelského
personálu (mnohdy i překračující profesní hranice) celkový zjev takového
pacienta může skutečně působit až tristně.
Se zachováním lidské důstojnosti se v psychiatrických léčebnách
hovoří také v souvislosti s umísťováním pacientů na tzv. náhradní lůžka.
Jedná se o matrace uložené na zemi v pokojích pacientů nebo na
společenských místnostech, kde nově přijatí pacienti přespávají v případě,
že není volné lůžko. Příjem na náhradní lůžko je klasifikováno jako
mimořádná událost. Pobyt pacienta na náhradním lůžku déle než 24 hodin
je považováno také za mimořádnou událost.*

V oblasti gerontopsychiatrie je problematika zachovávání důstojnosti
velice aktuální. Základ spektra diagnóz, kterými gerontopsychiatričtí
pacienti trpí, se v naprosté většině odvíjí od demence. Tito pacienti se
postupně stávají čím dál více závislí na kompletní ošetřovatelské péči, jsou
zmatení, inkontinentí apod. Právě zde má být ze strany ošetřovatelského
personálu kladen velký důraz na zachování důstojnosti pacienta a to nejen
při komunikaci, při veškerých prováděných výkonech, ale celkově při
pobytu na oddělení.
V této oblasti je velice důležitým prvkem poskytování dostatku času
a prostoru pacientům, aby mohli jednotlivé činnosti, je-li to možné,
provádět sami.

Např. je-li pacient schopen se sám obléci, má mu to

ošetřovatelský personál umožnit.

Opačný přístup, se kterým se často

v ošetřovatelství setkáváme, lze označit za dehonestující.

*

V případě Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze bylo v roce 2007 přijímáno na náhradní lůžko

kolem 10 pacientů měsíčně.
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S důstojností psychiatrického pacienta úzce souvisí jeho autonomie.
Psychopatologie může pacienta ovlivnit takovým způsobem, že jedná
sebedestruktivně. V některých případech tedy nelze pacienta v počáteční
fázi zapojit do spolurozhodování o léčbě, čímž částečně svou autonomii
ztrácí. Např. maničtí pacienti mohou léčbu (i přes její objektivní nutnost) či
pouhý fakt, že jsou nemocní, naprosto odmítat. V praxi se pak přistupuje
k nedobrovolné hospitalizaci. Po úpravě psychického stavu, kdy je již
pacient ochotný a především schopný spolupracovat, se plně zapojuje do
plánování léčby.

 Bezpečnost
Na psychiatrických odděleních lze očekávat (v porovnání se
somatickými pracovišti) vyšší riziko projevů agrese pacientů, a to z důvodu
možných projevů jejich onemocnění*.
Zajištění bezpečnosti na psychiatrických odděleních s sebou přináší
mnohá omezení. Míra těchto omezení je závislá na typu oddělení a spektru
diagnóz.
Právě s ohledem na bezpečnost pacientů jsou některá psychiatrická
oddělení tzv. uzavřená, kde lékař určuje, zda pacient může ven mimo
oddělení. Dále se jedná např. o výše uvedené uzamykání umýváren,
zákazu zamykání toalet, dále na některých odděleních jsou používána
pouze foliová zrcadla. Na některých odděleních nesmějí mít pacienti u
sebe ostré nebo špičaté předměty (např. pilníčky na nehty, zrcátka, pletací
jehlice apod.), dále sirky, zapalovače, atd.

Je samozřejmostí, že na

odděleních není dovoleno uchovávat střelnou zbraň. V současné době,
kdy není výjimkou být držitelem zbrojního průkazu nebo vlastnit střelnou
zbraň (vlastnictví perkusních zbraní není podmíněno zbrojním průkazem)
se ošetřovatelský personál setkává i s případy, kdy pacient k hospitalizaci
*

Podle statistických údajů Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze během ledna - července 2007 došlo k:
- 26 nahlášeným případům agrese pacientů, z toho se ve 12 případech jednalo o napadení personálu a v 10
případech o napadení pacienta; ve 4 případech byl pacient ozbrojen
- 16 případům sebepoškození pacienta (včetně sebevražedných pokusů)
- 16 případům poškození majetku (z toho 10x poškození majetku pacienta, 4x poškození majetku léčebny a
2x poškození majetku personálu) (60)
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přichází s pistolí či jinou střelnou zbraní. Počet případů, kdy k takové
situaci došlo není dostupný, protože nepodléhá povinnosti hlášení jako
mimořádné události. Jako určitou ilustraci lze uvést statistiku Psychiatrické
léčebny Bohnice v Praze, kde během 7 měsíců došlo ke 4 případům
agrese ozbrojených pacientů (viz poznámka pod čarou).
S ohledem na bezpečnost pacientů se provádějí i restriktivní
opatření, tedy poutání na lůžko pomocí kurtů nebo umístění pacienta
v terapeutické izolaci.
V souvislosti s bezpečností na psychiatrických odděleních je nutné
poukázat také na bezpečnost personálu, která je především z finančních
důvodů podceňována. Pravidlo, že zdravotní sestra nemá být v místnosti
s pacientem sama nelze z personálních důvodů dodržet. Ošetřovatelský
personál nemá k dispozici žádnou signalizaci, kterou by bylo v případě
ohrožení možné použít. Stejně tak používání např. kamerového systému
na běžných psychiatrických odděleních je otázkou budoucnosti.

 Poskytování informací
Jak již bylo uvedeno (viz strana 56) pacienti mají právo nejen na
poskytování veškerých informací, ale také za přítomnosti zdravotníka
nahlížet do své zdravotnické dokumentace.
V případě psychiatrických pacientů, především psychotiků, hrozí
nebezpečí, že podané informace neadekvátně zpracují a to i přes lékařské
vysvětlení. Taková situace může prohloubit již narušenou důvěru pacienta,
vyprovokovat ukončení léčby nebo podání stížnosti na lékaře, popřípadě
až trestního oznámení.
Další problematickou oblastí je telefonické poskytování informací.
V praxi dochází k situacím, kdy např. příbuzní postrádají svého člena
rodiny a volají na psychiatrii, zda je hospitalizovaný. Tento údaj však nelze
podat. Pacient sám určuje zda, komu a v jakém rozsahu lze podat
informace o jeho zdravotním stavu. Již samotný fakt nutnosti hospitalizace
je považován za takové sdělení. (viz strana 56).

Příbuzní jsou tedy

odkázáni čekat, zda se jejich pohřešovaný sám ozve nebo se musejí
obrátit na Policii ČR. Proto ošetřovatelský personál, popřípadě lékaři, již při
příjmu nabádá pacienty, aby své blízké sami kontaktovali.
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Někteří lidé považují hospitalizaci či jen

psychiatrickou léčbu za

stigmatizující a nechtějí, aby kdokoli o jejich stavu věděl. Ze strany
zaměstnavatelů

může

docházet

k určité

formě

diskriminace

psychiatrického pacienta. Po získání informace, že je daný člověk
v psychiatrické péči dochází např. ke snížení osobního příplatku z důvodu
snížení spolehlivosti, k přesunu na jinou pracovní pozici (zpravidla méně
atraktivní), či k rozvázání pracovního poměru. Z výše uvedených důvodů
je nutné, aby personál na psychiatrii striktně dodržoval zákaz poskytování
informací po telefonu.
Z praktického hlediska je pochopitelné, že jsou zdravotníci nuceni
tento zákaz obcházet. Obecně platí pravidlo,

že k telefonickému

informování pacientem určené osoby dochází až po jejím osobním setkání
s ošetřujícím lékařem.

 Problematika ne/dodržování předpisů představuje pro zdravotní
sestry dilematické situace. Kromě poskytování informací po telefonu se
jedná např. o dodržování zákazu návštěv, prokazování služeb nad rámec
povinností, apod.

Zdravotní sestra by měla vždy jednat ve prospěch

pacienta a to i za cenu možného porušení předpisu. V každém případě je
ale nutné uvědomit si případná rizika (a to jak pro pacienta, tak i pro danou
sestru) a přijmout odpovědnost za takové jednání.

Z výše uvedených příkladů je patrné, že zdravotním sestrám se
naskýtá široké pole k ovlivnění kvality poskytované péče. Jak uvedla
Helena Haškovcová „úkolem pro všechny reprezentanty pomáhajících
profesí je, aby si stále uvědomovali, jaký vliv má každý jejich počin na
strádajícího pacienta či klienta.“ (28, s. 63)

4.2. Psychiatrický pacient na somatickém oddělení

Na somatických odděleních se setkáváme s pacienty primárně
trpícími psychickým onemocněním nebo s pacienty, u kterých došlo
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somatickým onemocněním ke spuštění duševní poruchy. Jako příznak se
nejčastěji objevuje neklid pacienta, který může na somatickém oddělení
způsobit problém neboť zde nejsou k dispozici potřebné pomůcky a
především personál není dostatečně vyškolen pro zvládání neklidného
pacienta. Dále se setkáváme s psychotickou produkcí pacientů, což je
v naprosté většině řešeno psychiatrickým konziliem.
Neklidní a psychotičtí pacienti jsou obvykle co nejdříve překládáni
na psychiatrická oddělení. I zde se naráží na problémy, protože
psychiatrická oddělení nejsou vybavena pro léčbu závažných somatických
onemocnění.
V každém případě psychická alterace pacienta negativně ovlivňuje
jeho spolupráci a tím ztěžuje diagnosticko-terapeutický proces, který je
prováděn na somatickém či psychiatrickém oddělení.
S psychiatrickými pacienty se na somatických pracovištích dále
setkáváme v rámci konziliárních vyšetření či ambulantních výkonů. Na tyto
vyšetření/ výkony jsou pacienti odesíláni v rámci hospitalizace na
psychiatrii a jsou dle závažnosti jejich stavu a povaze požadovaného
zákroku doprovázeni zdravotní sestrou popřípadě ošetřovatelkou.
Je evidentní, že psychiatrický pacient vyžaduje od zdravotních
sester a ostatního zdravotnického personálu jiný přístup než pacient
somatický*. Důvodem je fakt, že duševní onemocnění velkou měrou
zasahuje do sociální oblasti. V případě psychiatrických pacientů lze tedy
očekávat odlišné chápání nebo reakce na nejrůznější podněty.
Právě neznalost psychiatrické problematiky zdravotními sestrami
způsobuje vznik problematických situací jako např. zdravotní sestry
nechávají alterované pacienty dlouho čekat a tím se jejich stav zhoršuje
(prohlubování psychomotorického neklidu apod.); přehlíží pacienta a
hovoří pouze s doprovodným personálem nebo naopak vyžaduje od
pacienta informace, které není schopen podat; pacienta nepoučí o průběhu
zákroku z předpokladu, že nebude spolupracovat; atd. Přehlížení pacienta

*

Přístup zdravotních sester pracujících na somatických odděleních k psychiatrickým pacientům je objektem

části výzkumu popsaného v praktické části (viz strana 119).
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nebo jeho nevhodné oslovování (např. „Vy z těch Bohnic“, „… psychiatrie,
pojďte si dál.“ apod.) lze navíc označit za stigmatizující.

4.3 Stigmatizace

Navzdory změnám a pokrokům v medicíně a informovanosti laické
veřejnosti přetrvávají negativní předsudky spojené s duševními poruchami.
Stigmatizace postihuje nejen samotné psychiatrické pacienty, ale také
jejich rodiny ale i psychiatrii samotnou. Společnost se pak „dělí na dva
tábory“ – psychicky zdraví a ti druzí. (21, 48, 68, 101) Pro pacienty přináší
stigmatizace určitou diskriminaci a tím i snížení kvality jejich života.
Dle Jana Libigera „Stigma duševní nemoci je označení pro ty
vlastnosti, které nápadně odlišují psychiatrické pacienty od ostatních lidí.
Je založeno na stereotypu duševně nemocného a jeho zdrojem jsou obavy
lidí z duševní nemoci. Stigma vede k diskriminaci a k izolaci duševně
nemocných.“ (50, s. 11). Jan Libiger dále uvádí: „Řecké slovo stigma se
překládá jako znak nebo stopa, která nese nějaké svědectví. Kdysi se
tímto slovem označoval cejch vypalovaný otrokům v thesálských dolech
antického Řecka. Později se slovo dostávalo do širšího kulturního slovníku
našeho světa v různých souvislostech. … Stigma zdůrazňuje skupinovou
identitu jedince a oslabuje váhu jeho individuálních vlastností. Vyčleňuje ho
do skupiny stejnou charakteristikou postižených jedinců… Zdroje stigmatu
jsou vzájemně propojené faktory: skutečná odlišnost duševně nemocných,
předsudek, nároky a hodnoty prostředí.“ (51, s. 14)

 Stigma – řec. znak o něčem svědčící, znamení, značka, znak,
přeneseně znamení hanby (78)
 Stigma – překlad z angličtiny – znamení, cejch, znak, stopa (77)
 Stigma – „z řeckého originálu a dříve označovalo vypálené znamení na
tělech různých osob. Zdůrazňuje příslušnost jedince k určité skupině.“
(84, s. 9)
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Pro stigma jsou dle Grahama Thornicrofta určující tři složky:
 vědomosti (respektive nevědomosti které zapříčiňují ignoranci)
 přístup

a s ním spojené emoce – obava, strach (z něj plynoucí

předsudky)
 chování vedoucí k diskriminaci (85)
Graham Thornicroft připomíná skutečnost, že psychiatričtí pacienti
se stydí za svou „příslušnost“ k této skupině pacientů. Je přirozené hovořit
o vyšetření různých odborných lékařů, ale návštěvu psychiatrii tajíme.
Důvodem je právě stigmatizace, která je s touto oblastí stále ještě silně
spojena. (86)
V roce 1992 byla přijata Organizací spojených národů rezoluce č.
119, která prohlašuje léčbu a péči o duševní nemoc za lidské právo. (50)
Tato rezoluce byla podkladem pro formulaci Principů k ochraně osob
s duševními nemocemi a ke zlepšení péče o duševně nemocné. Mimo jiné
se zde uvádí „Nevznikne žádná diskriminace na podkladě duševního
onemocnění. Diskriminace znamená jakékoliv rozdíly, vyloučení nebo
přednost, které odstraňují nebo narušují stejný přístup k právům.“ (50, s.
14)

Mezi destigmatizační aktivity v ČR patří např. festival Mezi ploty,
který se od roku 1992 každoročně koná v Psychiatrické léčebně Bohnice,
od roku 1990 Týdny duševního zdraví. Dále projekt Změna (od roku 2004),
který si klade za cíl „zlepšení péče o duševně nemocné v ČR (má dva cíle:
osvětu o duševních poruchách – destigmatizace a přeměnu systému
psychiatrie v ČR – transformace). (110)
Česká

republika

se

k mezinárodnímu programu

právě

tímto

projektem

také

připojila

Světové psychiatrické společnosti (WPA)

Open the Doors, který vznikl v roce 1996 a jehož cílem je:
 Zvýšení informovanosti o schizofrenii a možnostech léčby
 Zlepšení vztahu veřejnosti k lidem trpícím schizofrenií a jejich rodinám
 Vyvíjení činnosti pro odstraňování diskriminace a předsudků (108)
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K destigmatizaci se využívají různé metody. Závisí na finančních
možnostech, kultuře dané země. Nejčastěji se využívají sdělovací
prostředky (př. edukační nebo interaktivní televizní a rozhlasové vysílání,
tisk) kulturní aktivity (př. festivaly, knižní projekty a výstavy uměleckých děl
psychiatrických pacientů), vzdělávací aktivity (př. přednášky, brožury). Dále
vznikají různé svépomocné organizace, které poskytují např. poradenskou
činnost. Seznam vybraných nestátních organizací je uveden v příloze č. 1.
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II. Praktická část
1. Metody výzkumu

Současná společnost klade velký důraz na profesionalitu a profesní
etiku. V oblasti zdravotnictví, tedy i psychiatrie, jsou tyto tendence také
patrné, zvláště pod tlakem veřejnosti a sdělovacích prostředků. V literatuře
o ošetřovatelství se často setkáváme s pojmem profesionalita. Nejčastěji
bývá vysvětlen jako odbornost v daném oboru. Toto vysvětlení je velice
široké a naskýtá velký prostor pro různorodou interpretaci. V souvislosti
s profesionalitou ve zdravotnictví se také setkáváme s problematikou etiky,
a to nejen prostřednictvím etických kodexů a etických komisí, ale i běžným,
často nevědomým, řešením dilematických situací.

Vzhledem k tomu, že profesionalita a etika spolu souvisí (vzájemně
se podmiňují a ovlivňují), rozhodla jsem se provést kvalitativní výzkum,
který umožňuje utřídit nové informace a na jejich základě popsat určitý jev.
(14, 33, 78)
Pro získání validních dat bylo zapotřebí oslovit zdravotní sestry,
které

pracují

na

lůžkových

psychiatrických

odděleních.

Protože

ošetřovatelská péče o psychiatrické pacienty zahrnuje nejen psychiatrickou
složku, ale také somatickou, rozdělila jsem výzkum na dvě části:
1. fenomenologická studie jejímž cílem je vymezení obsahu pojmu
profesionální chování zdravotních sester v péči o psychiatrické pacienty v
souvislosti s problematikou etiky
2. zúčastněné pozorování přístupu zdravotních sester na somatických
pracovištích k psychiatrickým pacientům
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2. Fenomenologické studie

Studii jsem uskutečnila v letech 2005 – 2008 v Psychiatrické
léčebně Bohnice v Praze, kde jsem pracovala jako staniční sestra nejdříve
na gerontopsychiatrickém oddělení následné péče, poté na příjmovém
uzavřeném ženském oddělení.

Základní otázka pro tento kvalitativní výzkum byla definována: Co je
obsahem pojmu profesionální chování zdravotních sester v péči o
psychiatrické pacienty v souvislosti s problematikou etiky?
S ohledem na šíři výzkumného cíle byly stanoveny následující
otázky, které tvoří základ polostrukturovaného rozhovoru:

1. Co si představíte pod pojmem profesionalita?
2. Co profesionalitu ovlivňuje?
3. Co považujete za profesionální chování zdravotní sestry na psychiatrii?
4. Jak můžeme odlišit co je a co není profesionální?
5. Jak se profesionalita vytváří?
6. Jaký je váš ideál profesionála zdravotní sestry? Proč právě ona/on?
7. Co považujete za etický problém v psychiatrickém ošetřovatelství?
8. Jak se projevuje etický přistup zdravotní sestry v péči o psychiatrické
pacienty?

2.1. Volba vzorku, vstup do terénu

Vzhledem k tomu, že bylo potřebné získat informace o povaze
odbornosti dané profese, bylo zapotřebí oslovit zdravotní sestry, které
pracují na psychiatrii a znají problematiku jak ošetřovatelství obecně, tak i
specifika psychiatrie.
Studie se zúčastnilo celkem 94 respondentů, z toho 13 mužů a 81
žen. Jejich věkový průměr činil 44 let. 8 zdravotních sester nemělo
zkušenosti ze somatického pracoviště.

74

Informace o respondentech – zdravotních sestrách
pracujících na psychiatrii
celkový počet respondentů
94
počet žen
81
počet mužů
13
počet staničních sester
7
počet zdravotních sester bez
17
zkušenosti ze somatického
pracoviště*
věkový průměr respondentů
44 let

Informace o respondetech - zdravotních sestrách
pracujících na psychiatrii celkový počet respondentů 94
17
7
13
81
počet žen
počet mužů
počet staničních sester
počet zdravotních sester bez zkušenosti ze somatického pracoviště[1]

Jednalo se o zdravotní sestry pracující v Psychiatrické léčebně
Bohnice v Praze, v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, na Psychiatrické
klinice Ke Karlovu v Praze, v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice a
v Psychiatrické léčebně Bílá Voda.
Respondenti, kteří nebyli v zaměstnaneckém poměru v bohnické
léčebně, zde poskytli rozhovor během své stáže nebo odborné praxe
v rámci studia, které zde probíhaly.

*

měsíční praxe na interním oddělení v rámci adaptace v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze
není pro tyto účely brána v úvahu
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Před zahájením vlastní studie bylo nutné získat povolení od vedení
Psychiatrické léčebny Bohnice. Vedení léčebny požadovalo tyto informace:



důvod

výzkumu:

studijní

účely

v rámci

studia

na

Fakultě

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze


cíl/e výzkumu: popis obsahu pojmu profesionální chování v povolání
zdravotních

sester

pracujících

na

psychiatrii;

zjištění

zda

profesionalita souvisí s etikou


respondenti: zdravotní sestry pracující na psychiatrii



anonymita respondentů: ano



metody sběru dat: polostrukturovaný rozhovor



audio/ video, jiné pomůcky: diktafon pro nahrávání rozhovorů

Na základě informací o cíli studie a způsobu sběru dat mi bylo toto
povolení velice ochotně poskytnuto. Prvních 6 rozhovorů bylo nahráno na
diktafon a poté přepsáno. Z důvodu doporučení vedení bohnické léčebny
nebyly další rozhovory již nahrávány, ale byly zaznamenávány pomocí
poznámek pořizovaných v průběhu rozhovoru.
Rozhovory probíhaly v pracovně staniční sestry nebo v šatně
personálu, vždy tak, aby bylo zaručeno soukromí a klid. Každý
z respondentů byl předem srozuměn s účelem rozhovoru, o anonymitě
účastníků studie a důvěrnosti informací a poskytl souhlas s nahráváním
rozhovoru, později s pořizováním poznámek během hovoru.

Fakt, že jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice mělo
své kladné i záporné stránky. Negativní bylo, že jsem musela klást velký
důraz na dodržování role nezaujatého výzkumníka. Naopak mezi pozitiva
patřil snadný přístup a pohyb po celé bohnické léčebně, znalost postupů a
vztahů v léčebně, což přispělo k rychlému postupu výzkumu. Jako další
klad lze označit ochotnou spolupráci respondentů a v neposlední řadě i
znalost slangových výrazů.
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2.2. Metodologie vyhodnocení studie
Na základě všech rozhovorů byly stanoveny pro další zpracování
následující soubory:
1. Význam pojmu profesionalita
2. Vlivy působící na profesionalitu
3. Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
4. Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství
5. Projevy etického přístupu zdravotních sester na psychiatrii

Dále byla použita metoda vícestupňového kódování.

PROMĚNNÉ

JEV

KATEGORIE

SOUBOR
Grafické znázornění vícestupňového kódování

Kódování je metoda, kdy se z odpovědí respondentů skládají dle
předem stanovených souborů (soubory se stanovují po rozřazení
proměnných) jednotlivé kategorie. (14)
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Příklad:

V odpovědích

respondentů

na

otázky

týkající

se

profesionality (co ji ovlivňuje, jak se vytváří) se objevovaly proměnné: „umí
psychiatrii“; „má na to školu“…..)
Pro jednodušší orientaci ve zpracovávaných informacích byly tyto
proměnné seřazeny podle dalších specifik do jednotlivých jevů: odborná
škola, všeobecný přehled, kontinuální vzdělávání.
Následně byly tyto jevy sjednoceny do kategorie vzdělání.
Jednotlivé kategorie byly poté rozděleny do stanovených souborů,
v tomto případě byla kategorie vzdělání zařazena do souboru vlivy
působící na profesionalitu.
V případech, kdy odpovědi respondentů byly kategoriální (měly
dané vlastnosti),

došlo

k

přímému

seskupení

proměnných

do

jednotlivých kategorií (s vynecháním složky “jev“). Např. soubor atributy
profesionality psychiatrické zdravotní sestry obsahuje mimo jiné přímo
kategorie registrovaná sestra, teoretické znalosti, praktické dovednosti a
decentní vzhled.

Nahrané rozhovory byly přepsány a následně okódovány (barevně
odlišeny podle předem stanoveného klíče), stejně jako zápisky z ostatních
pořízených rozhovorů. Veškerá dokumentace spojená s tímto výzkumem je
uschována na sekretariátu vedení Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze.

Seznam jednotlivých souborů a přiřazených kategorií s barevným
kódováním:

1. Význam pojmu profesionalita
-

odbornost

2. Vlivy působící na profesionalitu
-

vzdělání

-

osobnostní předpoklady

-

management

-

organizační kultura
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3. Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
-

cit pro psychiatrii

-

adaptace na pracovišti

-

kladné vlastnosti

-

RS*

-

teoretické znalosti

-

praktické dovednosti

-

decentní vzhled

4. Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství
-

nedostatek soukromí pacientů

-

zachovávání lidské důstojnosti

-

bezpečnost

-

poskytování informací

5. Projevy etického přístupu zdravotních sester na psychiatrii
-

úcta k pacientům

-

ne/dodržování předpisů

-

profesionální chování

V následujícím přepisu rozhovoru je barevně znázorněno přiřazení
proměnných k jednotlivým kategoriím.
R – respondent
T – tazatel
Respondent: V.O.
Pohlaví: muž
Věk: 42 let
Vzdělání: vysokoškolské
Početl let povolání zdravotní sestry: 15
Z toho let na psychiatrii: 15
Datum rozhovoru: 23. 3. 2005

*

RS – registrovaná zdravotní sestra (způsobilá pracovat bez odborného dohledu)
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T: Ahoj Vláďo, díky, že jsi přišel, slibuju, že to bude jen chvilička.
R: Jojo, to je dobrý, já si to pak u tebe nějak vyberu, to si piš.
T: Už jsem ti prve říkala, o co se jedná, takže jen ve zkratce. Dělám
výzkum do školy a jde mi o to, zjistit, co znamená profesionální chování
sester, který pracujou na psychiatrii v souvislosti s profesionalitou etiky.
Tenhle rozhovor nahrávám tady na ten diktafon, Tak, můžem začít?
R: Jojo
T: Co si představíš pod pojmem profesionalita?
R: No, asi že jako je profík.
T: ?
R: Jo, no že má školu na to co dělá, prostě to umí. Tady u nás na
psychiatrii musí mít cit pro lidi, jinak si může jít kuchat na chirurgii, ale tam
by se taky mělo umět jednat s lidma, jo, ale tady je to přeci jenom trošku
jiný. Lehce se udělá chyba. Takže profík psychiatrická sestra umí jednat
s lidma a taky je šikovná. Vždyť tady je kolikrát větší somatika než jinde. Jo
a musí to umět s doktorama.
T: Cože?
R: Vždyť ty naši doktoři jsou nepoužitelný pro normální chod. Zvlášť na
přijímáku*. Vždyť víš, co myslim.
T: Já nevim, co myslíš.
R: Jo, aha, jo. No jako že je člověk musí pořád usměrňovat. Jak
s dokumentací, co je kdy a jak potřeba. Oni perfektně zvládají medikace a
tak, ale chod oddělení a takový ty běžný věci, to jde kolem nich. A to řikám
já, jako chlap. A co teprve ženský, sestry. Pro ně to musí bejt úplně
nepochopitelný, co doktoři a i doktorky kolikrát předváděj. Takže profík
sestra vede celý oddělení. Ne jako my, staniční, to je jasný, ale i ve službě
si jednička† musí jako vést všechny. Vždyť si musí vést vlastně i nás. Říká,
co je třeba objednat, koho kam přeložit a proč, co s uklízečkou, no jo
vlastně všechno a já to pak buď řeším nebo tlumočim mudrum‡. Jo, profík
sestra je šikovná, inteligentní, komunikativní velitel jednotky.
T: Vláďo, řikáš šikovná, to je taky dost široký…

*

oddělení akutního příjmu
vedoucí směny
‡
lékařům
†
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R: … Jo, to je těžký (…) jako manuálně šikovná. Třeba že umí vyndat
stehy, najít žílu a že se jí écétéčka* neroztřesou kolena. Taky že umí vést
komunity. Nemusí mít zrovna výcvik, ale že to má nějakou formu. Taky že
si je jistá v kramflecích u standardů. Nebo aspoň ví, kde je najde. A taky že
s lidma jedná jako s lidma. A tak, jo.
R: Hm, fajn. A myslíš, že je něco, co tu profesionalitu ovlivňuje?
T: Jo. No, určitě se něco naučíš ve škole. (…) Jako myslím na zdrávce
nebo pak na vejšce. Prostě na nějaký tý vodborný škole. Vono to asi tak
nějak je, že člověk profesionál je jako na něco vodborník, no asi jo. Ale
hodně asi ovlivní člověka oddělení, kde je. Nejlíp to vidíš na absolventech,
že jo, jo. No, asi nejvíc to oddělení a lidi tam. Možná i vůbec jakej ten
člověk je. Jako že komu není z hůry dáno. Ale asi se to dá nějak naučit. Jo,
vono, každej člověk si asi najde to, co mu nejvíc vyhovuje a kde je pak
aspoň trochu dobrej. Někdo by nemoch bejt na kolonkách a někdo zase na
neklidu. Jo, to taky udělá hodně, jako aby to oddělení člověku sedlo.
T: Co považuješ ty za profesionální chování sestry na psychiatrii?
R: (…) No, já, no… Asi jak jsem řek´. Tak nějak, no. Hlavně to musí umět
s lidma no.
R: A to znamená co? Můžeš bejt konkrétnější?
R: Musí mít skvělý komunikační dovednosti. To hlavně a taky to, no musí
bejt trpělivá. Ono je to s těma naléhavejma pacientama těžký. Jako aby
hned nevyletěla. (…) Odhad, musí mít odhad na lidi. Ale to se časem
naučí. Hm, nebo taky nenaučí. …
T: … takže řikáš komunikační dovednosti, trpělivá…
R: … A taky by měla vzbuzovat autoritu, ale tak aby se ty lidi nebáli. Jako,
no spíš to… důvěru. To je to no, důvěru. Bez tý to ani nejde. Nikde a
v psychiatrii kór. Nebo jako umět si jí získat. Ale hlavně musí mít ten
teoretickéj základ! Přes to vlak nejede. …
T: Zkus ještě něco…
R: Nemá loudit na kolezích moudra! (úsměv)
T: Dobře to beru, ale přesto loudim…

*

elektrokonvulzivní terapie
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R: …Vstřícnost. Jo a taky musí držet celý tým za jeden provaz, aby někdo
nebyl jako hodnější a tak. To pak podkopává autoritu a působí to hodně
neprofesionálně a pacienti, ty to teda pak uměj dobře využívat. Jo a mladý
holky by neměly tak jako bejt trdla.
T: Trdla?
R:No, jo trdla. Všemu se divit a komentovat a tak. A taky by se personál
neměl vybavovat o soukromejch věcech nebo tak před pacientama. To je
taky takový jako hloupý. Tak ale fakt už nevim!
T: A jak můžeme odlišit co je a co není profesionální?
R: No asi nějak to člověk pozná. Některá sestra je třída a některá stojí za
starou bačkoru.
T: A v čem je mezi nima rozdíl?
R: Kolikrát i v tom jak se tvářej. Některý bych dal fakt korunu. Některá neví
jestli má pozdravit nebo ne. Nebo ty nehty, to je děs, co některý nosej.
Nebo prstýnky.
T: Prstýnky?
R: Jo. Vypadaj jako vokroužkovaný slepice, na každým prstě prstýnek,
náramky, chřestí to jen se pohnou, tak se radši nehejbou, asi aby
nechřestily a je jim zatěžko něco udělat. Sestra má vypadat tak nějak čistě.
Neřikám aby se nenamalovaly a všeho s mírou. Decentně. Vůbec by sestry
měly bejt decentní. Takový čistý. Jak jsi se to ptala?
T: Jak se odliší co je a co není profesionální.
R: Jo aha jo. Vono na to asi žádná norma není. Ale možná (…) Že se držej
standardů. Jo a taky, že přiznaj, že nevědí nebo že udělaly chybu. To je
profesionální. A že pracujou s lehkostí, uměj si poradit v každý situaci nebo
se zeptat když nevěděj. Odlišit,… to je těžký. Tak nějak lidsky (…) Asi je
profi to, co dělá jako čest povolání. Vystupování a tak a taky ty dovednosti.
Ale to už jsem řikal. Odlišit…. To je strašně subjektivní! Mě může přijít
některá sestra jako profík a tobě může přijít úplně k ničemu. I když (…) to
asi ne, (…) no já nevím. Třeba je to i o sympatiích. Když je mi někdo
sypatickej, tak asi líp ( …) snažim se. To je blbost. To ne (…) ne.
T: Co je blbost?
R: Ty sympatie.
T: Proč?
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R: No když je mi někdo sympatickej, tak mi přijde dobrej i když není. Takže
to je asi fakt subjektivní.
T: Počkej, takže (...) Hm. Ty jako sestra nebo jako pacient?
R: Co?
T: Ty jako sestra se víc snažíš, když je ti někdo sympatickej nebo jako
pacient jako…že ti přijde sestra dobrá i když není, když ti je sympatická?
R: Jako sestra, pacient. Teda, no jo, jo. Oboje. Jasně je to o sympatiích.
T: Em. Odlišit co je a není profesionální závisí na sympatiích? Tak to
myslíš?
R: No. Jako pacient, když se mi bude nějaká sestra líbit, tak jí budu možná
považovat za anděla. A jako sestra se budu chovat líp k někomu,kdo… To
je blbost. To není profesionální, paní staniční, že?
T: Co?
R: To sme se učili! Ty vlastnosti (…) Jako že sestra má bejt jako ke všem
stejná (…) Pak je správná sestra a tim pádem profesionální.
T: A jak je to s tim pacientem?
R: No, to víš, my chlapi dáme na vzhled.
T: Áha. Takže na vzhledu záleží…
R: ….. no a né snad? Když ti píchá depotku taková pěkná sestřička, tak ani
nemukneš i když to od ní bolí jako čert! Au, ale myslíš si asi svoje. To radši
od ňáký šeredky, ale co to umí bodnout. Člověče, taky se mi stalo, že mi
někdo řekl, že chce kanylu napíchnout ode mě, protože jsem staniční a
mám titul, tak to určitě umím líp. Nevysvětlil jsem mu, že to ta sestřička umí
líp, protože to dělá denně a já ne. A ani nebyl ten člověk psychotickej.
Možná trochu organickej (….) Ne ba ne (….) Hlavně je profesionální, když
ty naše pacienty člověk ustojí. A taky že si na něj voni nestěžujou. Nebo
stěžujou a pak se ukáže, že to je neoprávněný. Jako vždycky…. Teda
skoro. Jo. Tak by se to asi dalo odlišit (…..) jo. Sestra nesmí bejt kňuhňa.
T: Co?
R: No kňuhňa.
T: A to je jako co?
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R. Taková ta mouchy snězte si mě. Musí se umět chovat. Já nevim už.
Dost. Prostě jede podle standardů. A podle toho jak chci na mym baráku*
já†. Neškodí, jo. Ale stejně si myslim, že je to pro každého jiný. Ale musí
mít takou tu čest. Stavovskou (…) Jo a taky by neměla mít propadlou
registraci. Teda musí jí mít jako platnou.
T: ?
R:No když není způsobilá pracovat sama, tak to teda, podle mě, není
profesionál!
T: Aha, a …
R: No tak já už fakt nevim. Nic mě nenapadá. Nevim.
T: Dobře, dobře. Ještě tu mám otázku jak se profesionalita vytváří?
R: Ježiš, já nevim! Co?
T: Jak se dělá.
R: Jako kdo jí dělá?
T: ?
R: Co?
T: Odkud se vezme?
R: No asi ve škole. Podle nějakejch osnov. Ty se určujou na ministerstvu,
ne? Měly by tak nějak odpovídat praxi. Což teda nevim. Ale asi jak která
škola nebo člověk. A hodně se vychová na baráku. To asi nejvíc. Takový ty
základy člověk má ze školy, to jo, ale praxe tě stejně předělá. Naučený
věci, no nevim. Já si nemyslim, že je důkazem profesionality, když máš
věci na tácku. Asi víc záleží na zdravym rozumu. To se naučit nedá. (…)
Mě přijde profík ten, kdo ti odkloní pacienta a ne ten, kdo bazíruje na
blbinách. Radši si dám neklidovku‡ do kapsy, když jdu něco řešit. U
zkoušky by tě za to vyhodili a mě to přijde profesionálnější. Prostě znát ty
lidi nebo teda ty nemoce abys mohla předvídat. To je důležitý.Ten
psychiatrickej čuch. Na to buď máš vlohy nebo nemáš. Určitě se ve škole
něco naučíš, ale tohle se naučit asi nedá. To je jako navíc.
T: Takže?

*

oddělení
staniční sestra
‡
medikace aplikovaná při neklidu pacienta
†
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R: Ale asi jo (….) Profík si plní dobře všechny povinnosti a tak. Když jako
příde někdo novej, tak taky dělá ordinace, všechno co mu řekneš. To je
vono. Co mu řekneš. Profíkovi nemusíš nic řikat! Teď jsem na to káp!
Profík ví co má dělat. A to se naučí až praxí. Nebo taky nenaučí.
T: Nebo taky nenaučí.
R: A to ale už pak není profík.
T: A jakej je tvůj ideál profíka zdravotní sestry?
R: Co? … No třeba Sefanie.
T: Stefanie? Proč právě ona?
R: (úsměv) No porotže je to Stefi!
T: Ne, vážně proč? Nebo někdo jinej?
R. Ne vona, Vážně. Když se nad tím zamyslíš, tak ona tak všechno strašně
jako řeší, no. Jo a zastává se lidí a klidně se pohádá s doktorem. To je mi
sympatický. Asi tak, no. Jako že je pro lidi. Ne jenom pacient na trojce, ale
člověk, jako ten jeden, no, konkrétní. Nojo asi tak.
T: Dobře. A co je podle tebe etický problém v ošetřovatelství na
psychiatrii?
R: Jojo. Tak asi … no nelíbí se mi ty velký pokoje, třeba tady u tebe na
přijímáku*. To je fakt běs! A taky to,… no jak bylo, jako se to stalo tý
doktorce S., když sloužila žurnál. No na příjmu se jí bodnul chlap do krku
nebo kam A na áru† na Bulovce snad pak umřel. Kdyby ho pořádně
prohlídli, tak se tohle nestane! Mladej chlap! To že vypadal v pohodě není
argument! Chudák chlap a vlastně i ta mudra‡. To je právě to, někdo
vypadá, jako že nic a pak se z toho vyklube bůhví co! ….. Vono prohlížet a
neprohlížet, člověku je to někdy blbý. Někdy ten člověk vypadá v pohodě,
ale není. Ale na to se nesmí brát zřetel. Musí se prohlídnout fakt všichni.
T: Jo to si pamatuju. No ale dál. Co považuješ za etickej přístup
v psychiatrickym ošetřovatelství?
R: Fff. To jsou otázky. No určitě. Etickej přístup…. Vždyť jsou i profesní
etický kodexy. Nejenom v ošetřovatelství. Jo.
T: A jak se projevuje takovej etickéj přístup v péči o psychiatrický pacienty.

*

příjmové oddělení
anesteziologicko-resuscitační oddělení
‡
lékařka
†
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R: No asi hlavně tak, že ty lidi bereme jako lidi. Někdy je to sice fuška, ale
pořád jsou to lidi. I na kolonkách.
T: A dál? Nebo je to všechno?
R: To je takový všeobjímající. S tím souvisí i takový to, že jim vykáme, i
když jsou mentálně na já nevím kolik, nebo i při opakovanejch pobytech,
opatrně to je s intimitou a já nevim co ještě.
T: Určitě něco ještě vymyslš….
R: Já fakt nevim. Asi je to hlavně o tý důstojnosti.
T: Důstojnosti? O tý jsi nemluvil….
R: … Ale jo, to jako ta nahota a vykání a tak. To je etickej přístup nebo jako
problém. Jo a taky, že ty naši pacienti choděj slušně oblíkaný. Někdy je
fakt votřes. Jo a návštěvy, že sem můžou. No asi tak nějak, no. … a hlavně
přemejšlim a nedodržuju slepě nařízení. Když by to tomu pacientovi třeba
ublížilo nebo ztížilo situaci. Jde přece o jeho dobro, nějak tu jeho situaci
vyřešit a to co možná nejjednodušec. Třeba i proti předpisum.
T: Máš něco konkrétního na mysli?
R: Fff… Teď mě nic nenapadá, ale někdy jsou ty pravidla úplně postavený
na hlavu, jo. A dost. Já už fakt nic nevymyslim. Neee! (vstává a jde ke
dveřím)
T: Tak jo, díky moc. Moc jsi mi pomohl a jestli tě můžu teda poprosit, pošli
mi sem Honzu, já ho taky trochu vyzpovídám. Dik
R: Jo, to je dobrý. Pošlu ho sem, neboj, zejtra má den, tak sem nějak po
obědě doběhne.

2.3. Metody grafického znázornění výsledků studie

Pro lepší orientaci jsem zvolila následující grafické znázornění
výstupů studie:
 Soubory jsou vyobrazeny výsečovými grafy:
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 Jednotlivé kategorie grafy pruhovými:

0

50

100

Číselné hodnosty pruhového grafu udávají procentuální zastoupení
daných kategorií a jevů.

Příklad: Kategorie vzdělání byla respondenty uvedena ve 100% a to
jmenovitě následujícími jevy: odborná škola ve 100%
všeobecný přehled v 98%
kontinuální vzdělávání v 87% odpovědí

Vlivy působící na profesionalitu - vzdělání
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2.4.

Výsledky studie

Výsledky studie jsou řazeny podle souborů. Výskyt kategorií je
v textu podložen úryvky z rozhovorů s respondenty.

2.4.1. Význam pojmu profesionalita

Soubor: Význam pojmu profesionalita
Kategorie: odbornost
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Pojem profesionalita všichni respondenti shodně označili za
odbornost.
(příklad: „…že člověk profesionál je jako na něco vodborník,“; „Profík
je odborník na slovo vzatý.“; „… Má glejt z odborný školy,a tak se stává
odborníkem,…)

Význam pojmu

% výskytu

profesionalita
odbornost

100

Význam pojm u profesionalita

odbornost

100%
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2.4.2. Vlivy působící na profesionalitu

Vlivy působící na profesionalitu

% výskytu

vzdělání

100

osobnostní předpoklady

100

management

98

organizační kultura
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Vlivy působící na profesionalitu

96%

100%
vzdělání
osobnostní předpoklady
management
organizační kultura

98%

100%
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Soubor: Vlivy působící na profesionalitu
Kategorie: Vzdělání
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Ve všech odpovědích se objevuje zmínka o vzdělání. Nejedná se
pouze o vystudování odborné školy, ale i o získání dostatku informací v
konkrétním oboru a v neposlední řadě o kontinuální vzdělávání. Dále
vyplývá, že je pro profesionála v ošetřovatelství nutný také přesah
základních informací i z jiných medicínských oborů a všeobecný rozhled.
Dle respondentů by zdravotní sestra v psychiatrii měla mít vzdělání
v odborných předmětech (např. ošetřovatelství, vnitřní lékařství, chirurgie,
neurologie), v psychologii, měla by se orientovat v sociálních otázkách a
legislativě. Veškeré tyto obory jsou součástí odborné školní přípravy
zdravotních sester.

(příklad: „…má školu na to co dělá…“; „…mám titul, tak bych to měl
vědět…“;
řemeslo…“

„…znát ty nemoce…“; „…ví, co má dělat“…; „…umí to jako
„…umí

zhodnotit

a

popsat

stav

pacienta…“;

„…umí

psychiatrii… a taky farmačku…“; „Psychiatrická sestra umí všechno…,
třeba internu, chirurgii, ortopedii,… aspoň trochu.“; „Měly bysme vědět
něco asi hlavně z interny a chíry,…“; „… umí vést komunity…“; „… je si
jistá v kramflecích u standardů…“; „K tomu, aby byl člověk profesionál, tak
musí mít vystudovanou odbornou školu.“; „… měla by vědět i věci, který se
zdravotnictvím nesouvisej.“ „…určitě nějaký základy z práva a psychologie,
jo a taky bysme měli vědět něco o historii, jako odkud jdeme, jako ten
směr…. ošetřovatelství.“; „…. Musíme se aspoň trochu orientovat
v sociálních otázkách, jako třeba neschopenky a tak a možná trošku
zákony aspoň vědět, že něco takovýho existuje, jako předpisy.“;
„Všeobecnej rozhled musí mít každej středoškolák, natož bakalářky!“; „…
všeobecnej rozhled…“;

„… asi ta registrace člověka nutí chodit na

přednášky a tak se chtě nechtě něco novýho dovíš.“)
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Vlivy působící na profesionalitu - vzdělání
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Soubor: Vlivy působící na profesionalitu
Kategorie: Osobnostní předpoklady
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Z rozhovorů je evidentní, že vlastnosti zdravotních sester jsou
považovány za velice důležitou složku profesionálního chování. Jedná se o
rysy, které se většinou nedají naučit, jako je inteligence, pracovitost a dále
preciznost, trpělivost apod. Je zřejmé, že osobnost člověka ovlivňuje
veškeré jeho jednání, chování a má vliv např. na využití nabytých znalostí,
v tomto případě tedy na kategorii vzdělání.

(příklad:

„…plnit

dobře

povinnosti…“;„…předvídat…“;

„…

inteligentní…“; „Ochotná.“; „… empatická…“; „…pracovitá a jako čestná.“;
„…máš vlohy…“;

„…je trpělivá…“;

„… chytrá…“; „… pod čepicí…“;

„Rychle se rozhoduje a reaguje…“; …musí dokázat přiznat, že něco neví a
nebát se zeptat!“; Sestra nesmí bejt kňuhňa. Taková ta mouchy snězte si
mě.“; „Profíkovi nemusíš nic řikat!“; „Nesmí bejt líná, musí umět kmitat a
hlavně přesně!“ )

Vlivy působící na profesionalitu - osobnostní
předpoklady

100%

osobnostní
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80%
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výskyt: 100 %
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Soubor: Vlivy působící na profesionalitu
Kategorie: Management
Výskyt v odpovědích respondentů: 98%

Profesionalita je také ovlivňována stylem řízení,

vedoucím

pracovníkem daného oddělení, který určuje jaké chování je na pracovišti
přípustné. Režim oddělení, styl práce a způsob komunikace jsou
záležitosti, které se odvíjejí od vedoucích pracovníků a ovlivňují podřízené
zdravotní sestry.
Nejčastěji (98%) bylo zmíněno vedení staniční sestry, jako přímého
nadřízeného, které dle respondentů nejvíce ovlivňuje činnost řadových
zdravotních sester.
(př.„…sestry to dělaj podle toho jak chci na mym baráku* já†….; „…
vychovat dobrá sestra…; „…jde o přístup shora…“; „… měl by bejt příklad
u nadřízenýho.“;
„… to spadne na staniční a ty si už formujou ty svoje ovečky podle
svýho.“; „…jsou rozdíly mezi jednotlivejma odděleníma, i když maj stejný
zaměření,… je to podle toho, jak to vede staniční,…ta určuje co a jak…“)

Dalším klíčovým faktorem, který má vliv na profesionalitu jsou
standardy ošetřovatelské péče. Tyto standardy stanovuje hlavní sestra a
jsou závazné pro dané zdravotnické zařízení. Standardy ošetřovatelské
péče určují minimální úroveň konkrétních ošetřovatelských úkonů či
poskytovaných služeb.

(př. „…jsou daný pravidla, kterejch se musíme držet a taky
standardy nám řikaj jak co máme dělat. ,…“; „…. audity standardů jsou
dobrý, aspoň je daná laťka jak to u nás má vypadat,… abychom to dělali
všude tak nějak stejně… , hlavně dobře“)

*
†

oddělení
staniční sestra
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4% respondentů uvedlo jako faktor působící na profesionalitu vyšší
management (vrchní, hlavní sestry, ředitelé), který stanovuje pravidla pro
širší okruh zaměstnanců.

(příklad: „Hlavní udá nějak směr, jak si to asi na ředitelství
představujou…“)

Vlivy působící na profesionalitu - management
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Soubor: Vlivy působící na profesionalitu
Kategorie: Organizační kultura
Výskyt v odpovědích respondentů: 96%

Pojem organizační kultura zahrnuje pracovní prostředí a atmosféru
na daném pracovišti. Vzájemné chování kolegů v rámci celého týmu,
včetně lékařů, ovlivňuje přístup zdravotních sester k pacientům.
Respekt a důvěra lékařů vůči zdravotním sestrám umocňuje jejich
pocit samostatnosti a nezastupitelnosti v diagnostice a léčbě pacientů, což
kladně působí na jejich profesionální výkon.
Nezastupitelnou roli má i příklad chování jak přímých nadřízených,
tak i ostatních zdravotních sester. Nově příchozí zdravotní sestra se
přizpůsobuje celému kolektivu a přebírá užívané vzorce chování.

(příklad: „ … příklady sváděj, takže když se někde hezky chovaj
k lidem, jsou ochotný, tak to přebíraj i ty druhý a naopak.“; „… jak je to na
tom konkrétním oddělení a jak se k tobě chovaj ostatní a doktoři, jestli tě
berou,…“ )

Podle respondentů také příjemné a moderně vybavené pracoviště
dodává zdravotním sestrám pocit větší prestiže povolání a považují se
více za profesionály a v této souvislosti pak přizpůsobují i své chování.
(příklad: „…chová se podle toho jak to na baráku* vypadá …“; „… i
prostředí dělá hodně, líp se asi člověk chová třeba v moderním špitále, asi
to víc tak nějak svádí…“; „…moderní a dobrý vybavení taky dělá svoje…
když třeba používám ty nový kurty, ať už k fixaci nebo k omezení, tak se
cejtim líp a tim jsem asi i na ty lidi příjemnější…“; ty nový fixační udělátka
do křesel, to je super, ty lidi na gerontech už nevypadaj tak blbě, když
v těch křeslech nejsou přivázaný třeba prostěradlama, ale maj ty modrý
vestičky a navíc je to i bezpečnější a já si nepřipadám jak krotitel divý
zvěře, ale jako zdravotník.“)

*
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Soubor: Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
Kategorie: Cit pro psychiatrii
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Respondenti

dále

ve

100%

zmiňovali

proměnné

„něco“;

„psychiatrický čuch“ apod. Při bližším porovnání těchto proměnných byly
zařazeny do kategorie „cit pro psychiatrii“.

(příklad: „Má ten správnej psychiatrickej čuch.“; „…má to něco, co
na psychiatrii musíš mít,“; „Předvídá, co ten pacient asi udělá.“; „… ví co
udělá (pacient), dřív než on sám!“; „…prostě to s nima (pacienty) umí.“;
„…bez toho (lusknutí prsty) se na psychiatrii kloudně neobejdeš…“); „ a to
je to něco navíc …. Takový to psychiatrický.“)

V 91% odpovědí je „cit pro psychiatrii“ považován za určující faktor
ovlivňující profesionalitu psychiatrických zdravotních sester. Z odpovědí
vyplývá, že zdravotní sestru pracující na psychiatrii, která nedisponuje
touto kategorií, nelze považovat za profesionála.

(příklad: „… může bejt sebeúžasnější, ale když nemá to něco, tak jí
to tady časem sežere a je k ničemu.“; „Může mít třeba sto titulů, může bejt
ušlechtilost sama, ale když v tom nebude umět tady chodit, tak je tu
k ničemu.“; „… když to nemá, tak si může jít rozdávat prášky na internu,
tady je taková sestra nanic.“; „… no a když ten čuch nemá, tak je jakoby tu
nebyla…“; „To něco je zásadní. … Profík sem, profík tam, bez toho je nic!“)
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Soubor: Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
Kategorie: Adaptace na pracovišti
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Adaptace na pracovišti je velice důležitým faktorem při nástupu na
nové pracoviště. Doba potřebná k zapracování nové zdravotní sestry je
samozřejmě individuální a odvíjí se nejen od osobnosti zdravotní sestry,
jejích zkušeností z předchozích zaměstnání, ale také od typu a náročnosti
daného pracoviště. Odlišným způsobem také dochází k adaptaci u
absolventů, kteří nemají zkušenosti z předchozích zaměstnání.
V případě Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze je pro nové
zdravotní sestry stanovena půlroční adaptační praxe. Po tuto dobu je nová
zdravotní sestra zaškolována a seznamována s veškerými procesy v rámci
léčebny. Pro absolventy je také nutná měsíční stáž na interním oddělení
pro bližší seznámení se somatickou problematikou.
Adaptační praxe je zakončena zkouškou u hlavní sestry, která se
skládá z ústní a písemné části. Jejím obsahem je jak odborná oblast, tak i
nutnost prokázat znalost provozních záležitostí léčebny. Až po zdárném
absolvování adaptační praxe

je daná zdravotní sestra považována za

plnohodnotného člena ošetřovatelského týmu.
Jak je výše uvedeno, jsou individuální rozdíly pro potřebný čas
k adaptaci na novém pracovišti.

Některé zdravotní sestry nevykazují

známky zapracovanosti i po době nutné k ukončení adaptační praxe.
V těchto případech staniční sestra obvykle nedoporučí ukončení adaptační
praxe, která se tím automaticky dle dohody mezi vedením a danou
zdravotní sestrou prodlouží.
Dle respondentů, je adaptace na pracovišti jedním z faktorů
profesionality.
(příklad: „Je zapracovaná.“; „… a má zkoušku u hlavní.“; „…má
hotovou nástupku.“; „… po několika měsících, když si to oddělení a vůbec
všechno vošahá…“; „Je na oddělení zajetá.“; „Ví, jak to na tom oddělení
chodí.“; „… zná ty poměry a tak.“; „…nemusí čekat, až jí někdo řekne, co
má dělat.“)
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Soubor: Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
Kategorie: Kladné vlastnosti
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Jako další kategorie byly stanoveny kladné vlastnosti. Respondenti
vyjmenovali celkem 87 vlastnosti.
Z odpovědí vyplývá, že profesionální zdravotní sestra by měla
disponovat co největším počtem níže uvedených rysů.

(příklad: „ … není trdlo.“; „Je na ní spolehnutí.“; „Musí mít pod
čepicí,…“; „ Nesmí se bát, musí rychle jednat a přitom pečlivě.“; „Měla by
bejt milá a příjemná, takovej ten andílek a zároveň i rázná a hlavně
spravedlivá!“; „…měla by umět dělat v týmu, emfatická, to je důležitý, a
férová.“; „Musí bejt vsrřícná, nenadržovat některejm pacientům, musí bejt
trpělivá a šikovná a chytrá a milá a tak.“)

Problematikou vhodných vlastností zdravotní sester se již po mnohá
desetiletí zabývá řada odborníků. V Čechách se touto tématikou mimo jiné
zabývaly Marta Rozsypalová a Marie Staňková, Alena Mellanová, dále Eva
Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková (viz teoretická
část, s. 101).
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100%
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Soubor: Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
Kategorie: RS
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Respondenti ve 100% označili jako nutný znak profesionality
způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu, tedy platnou
registraci dané zdravotní sestry. Registraci zdravotní sestry získávají
centrálně v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů v Brně na základě zákona č. 96/2004 Sb., § 72 (viz teoretická část,
s. 16)
(příklad: „…je to ereska*“; „Může pracovat samostatně,…“; „…
pracuje bez dohledu.“; „Je registrovaná.“; „… má odznak RS.“; „když eště
nemá registraci, tak to sice je sestera, ale rozhodně ne profesionálka.“;
„Bez registrace to je tak akorát sesterský kuře.“)
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Soubor: Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
Kategorie: Teoretické znalosti
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Teoretické znalosti také byly

všemi respondenty označeny za

atribut profesionality. Zdravotní sestra pracující na psychiatrii, která
nevykazuje teoretické znalosti v oboru, nelze označit za profesionála.
S teoretickými znalostmi souvisí i připravenost sester uznat svou
neznalost. Zdravotní sestry také musí vědět, kde a jak potřebné informace
získat.

(příklad: „Dobrá sestra musí vědět a znát…“; „Když nebudu umět
psychiatrii a vůbec ošetřovatelství celkově, tak teda rozhodně nemůžu bejt
profesionál!“; „Člověk musí umět léky a přinejmenším rozeznat bludy od
halucinací, bez toho se nehnem ani v ošetřovatelskym procesu,…“;
„Profesionální zdravotní sestra na psychiatrii by určitě měla umět
psychiatrii, měla by vědět, jak s kterou diagnózou komunikovat, myslim
jako s lidma s různejma diagnózami, jinak může nadělat spoustu chyb a to
pak není profesionální.“; „Rozhodně musí bejt teoretickej základ,…“)
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Soubor: Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
Kategorie: Praktické dovednosti
Výskyt v odpovědích respondentů: 99%

99% respondentů označilo jako další nutný znak profesionality
praktické dovednosti. Zdravotní sestry pracující na psychiatrii se často
dostávají do situací, kdy musí zvládnout

různé ošetřovatelské výkony,

které neprovádějí často. Jde o specializované převazy, výměny různých
stomických pomůcek apod.
I když je psychiatrie neinvazivní obor, ošetřovatelská péče zde
naskýtá celou řadu výkonů včetně předoperační péče v rámci přípravy na
elektroconvulzivní terapii.

(příklad: „… taky musí umět všechny ošetřovatelský výkony.“; „…
taky musí bejt šikovná, jako musí umět všechno, co se tu dělá.“; „Prakticky
by měla taky zvládat co má.“; „… napíchnout žílu feťákovi je fakt někdy
umění a to musíš holt zvládnout a taky výplachy žaludku. … kolikrát jsme
tu resuscitovali!“; „Tady musí sestra umět všechno, jako vopravdu umět!“;
„… teorie je bez praktického umu celkem na nic.“; „… musíš zvládnout
věci, který jsi nikdy třeba nedělala, protože je to zkrátka potřeba…“;
„Člověk nesmí bejt levej a kromě toho, že víš jak se to dělá, tak to musíš
taky umět udělat.“; „Kdo umí, umí a dobrá sestra musí umět!“)
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Soubor: Atributy profesionality psychiatrické zdravotní sestry
Kategorie: Decentní vzhled
Výskyt v odpovědích respondentů: 96%

96% respondentů uvedlo, že profesionální zdravotní sestra by
měla také dobře vypadat. Každá zdravotní sestra nejen svým projevem,
ale právě také svým vzhledem reprezentuje profesi.
Uniforma zdravotních sester má nejen ochranou, ale také např.
estetickou funkci.
Zdravotní sestry se pacientů dotýkají, hovoří spolu o intimních
záležitostech a jsou v časté, kontaktu. Z těchto důvodů je důležité, aby byla
zdravotní sestra upravená a vyvolávala tak v pacientech pocit důvěry.
Setkání se zdravotní sestrou, která je přehnaně nalíčená apod.
může vyvolat dojem, že její práce není její prioritou nebo že se bude
některých výkonů štítit. Tento obraz nevzbuzuje důvěru a tím i ničí
představu profesionality.
Také neupravená zdravotní sestra nevyvolává dojem profesionála
a v extrémních případech může navodit až nedůvěru pacientů.

(příklad: „… měla by bejt taková čistá,… taková apetajtlich.“; „Když
už není hezká, musí bejt aspoň upravená!“; „… měla by nějak vypadat!“;
„Některý sestry jsou jako strašáci, to je strašný a sráží to všechny ostatní.“;
„…měla by bejt taková čisťounká, voňavá… prostě sestřička…“; „jak
vypadá je důležitý, musí bejt jako ze škatulky!“; „Neměly by bejt vověšený
řetízkama a náramkama…“; „… ty strašný drápy, to se k sestrám přece
nehodí! A taky by neměly chodit zmalovaný…, aby to mělo nějakou
úroveň.“)
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2.4.4. Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství
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Soubor: Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství
Kategorie: Nedostatek soukromí pacientů
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Respondenti jako jeden z etických problémů v psychiatrickém
ošetřovatelství shodně označovali nedostatek soukromí pacientů.
Většina psychiatrických léčeben a oddělení v ČR je situována do
starých objektů. Tento fakt je dán historicky, protože psychiatrické léčebny
v naprosté většině zůstávají

od svého založení na stejném místě.

Samozřejmě dochází k postupným rekonstrukcím a k budování nových
oddělení, což ale nemůže být považováno za dostatečné.
Pacienti, především v psychiatrických léčebnách, jsou stále ukládáni
na mnohalůžkových pokojích (např. Psychiatrická léčebna Bohnice v Praze
disponuje několika desetilůžkovými pokoji). Také sociální zařízení
v léčebnách nelze označit za dostatečné (jak počtem, tak i technickým
stavem).
Dalším problémem, který respondenti zmiňovali je průběh vizit. U
nespolupracujících nebo imobilních pacientů vizity probíhají na pokojích,
kde jsou ostatní pacienti. Během vizit se obvykle probírají velice osobní
věci a vztahy vůči spolupacientům apod.

Nedostatek soukromí během

rozhovorů s lékaři v některých případech může vyvolat obavy z reakce
ostatních pacientů a záměrnému zkreslení odpovědí.
Nedostatek soukromí během rozhovoru s lékaři či zdravotními
sestrami se týká i mobilních a spolupracujících pacientů, protože
v naprosté většině psychiatrických oddělení je nedostatek místností
v poměru k potřebám provozu.

(příklad: „Čtyři sprchy na padesát ženskejch! … já jim nikdy řikat
nebudu, že se dneska sprchovat nebudou, protože se myly včera!... A o
záchodech ani nemluvim!“; „V jednadvacátym století mám jásat, že se
můžu osprchovat spolu s dalšíma třema nebo čtyřma ženskejma v jedný
místnosti v neodělenejch sprchách?! A co ty záchody? … vždyť na ně
stojej frontu …To mi příde vůči těm lidem fakt nefér.“; „… hlavně to sociální
zázemí,…třeba ve sprchách, co tam ty chlapi, ale vono i ženský, dělaj, to je
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úděs,… já třeba takový ty komponovaný pouštim do sprchy i po večerce,…
aby měli klid a trochu toho soukromí a mohli se normálně lidsky umejt.“;
„Jedna pacientka radši jezdila obden domů na propostku jenom na záchod
a to se jí fakt nedivim…“
„… i když jsou jenom čtyři na pokoji, ale každej má jinou diagnózu a když
se daj dohromady třeba deprese s mánií v tom tam někdo leží
s infúzemi,… to je prostě zaděláno na průšvih!“; „ …obrovský ratejny, to je
hrůza, … a lidi si nemaj kam dát ani mokrej ručník.“ „… není na to místo,
tak se provádí vstupní rozhovor s jedním pacientem a vedle tebe sedí
doktor a něco řeší s jiným pacientem. A ani jeden prostě nemáme kam jít a
za dveřma už čekaj daší, co s náma chtěj mluvit.“; „… psycholog třeba
provádí vyšetření v šatně personálu, protože jinde nemá klid!“)
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Soubor: Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství
Kategorie: Zachovávání lidské důstojnosti
Výskyt v odpovědích respondentů: 100 %

Jako další oblastí, kterou respondenti označili jako etický problém
psychiatrického ošetřovatelství je zachování lidské důstojnosti.
Nejvíce respondentů (89%) zmiňovalo oslovování pacientů. Řada
respondentů přiznala, že mají tendence např. u mladých pacientů nebo u
pacientů, kteří jsou na jejich oddělení hospitalizování opakovaně tykat.

(příklad: „Když k nám přijde osmnáctiletý dítě, tak mi je prostě blbý
mu vykat… Asi bych se měla zeptat nebo se s nim nějak domluvit, ale
takhle mi to přijde přirozenější.“; „… ty opakovaný pobyty,… hlavně
maničky, těm prostě nejde tykat.“; „… u těch opakovanejch pobytů, to se
taky nechám strhnout a tykám…“; „… třeba oslovovat křestnim ménem a
vykat je OK, ale to tykání nemám rád, … to by se nemělo.“; „U nás se
někdy těm starouškům říká „babi , dědo“, ale vyká, ale to taky není dobře.“;
„… těm smažkám, co sou přikurtovaný na matraci se prostě vykat
nedá,…“)

14% respondentů považuje za etický problém při poskytování
ošrtřovatelské péče oblékání chronických pacientů. Chroničtí pacienti, kteří
jsou v psychiatrických léčebnách hospitalizování v řádech měsíců a někteří
let, dostávají oděvy od rodin nebo sociálních pracovnic. Takzvané ústavní
prádlo je také k dispozici, ale v rámci přiblížení chodu oddělení pro
chronické pacienty životu mimo léčebnu, je snaha pacienty oblékat do
civilních šatů.
I přes snahu a zásahy personálu mnoho těchto pacientů vyžaduje
„své oblečení“, které zpravidla nelze považovat za adekvátní.
Mnozí chroničtí pacienti mají možnost volného pohybu po léčebnách
i mimo ně. Právě jejich vzezření na ně upoutává pozornost a vrhá špatné
světlo na ošetřovatelský personál.
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(příklad: „… a tak mu radši tu hroznou růžovou svítivou vestu dám.
Je to podle mě lepší, než aby se zase rozjel*.“; „Koupila jsem mu krásnej
svetr,… tu jeho hrůzu jsem pak hodila venku do kontejneru, tak aby to
neviděl,… on to vytáh a zase si to na sebe narval. …“; „ … nebo když
jedeme někam třeba na vejlet nebo na vyšetření, tak je to vidět na hony, že
jedeme z blázince. Stydím se, některý jsou jako ze škatulky, ale zato těch
pár …. . Lidi venku si musej myslet hrůzy, že je tady ani pořádně
neoblíknem, ale takový věci, co maj oni ve skříňkách, tak nemam kolikrát
ani já doma! Ale holt člověk nic nenadělá, když jsou takhle spokojený…“)

Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství zachování lidské důstojnosti

oblékání chronických
pacientů
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90%

Soubor: Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství
Kategorie: Bezpečnost
Výskyt v odpovědích respondentů: 72 %

Z odpovědí respondentů vyplynul i jako etický problém bezpečnosti
jak pacientů samotných tak i personálu. Jde především o poměr mezi
bezpečností a nastavenými bezpečnostními pravidly.
Během příjmového procesu jsou pacienti prohlíženi, zda nemají u
sebe nebezpečné předměty. Ošetřovatelský personál sepisuje veškeré
osobní věci (kvůli případným ztrátám, krádežím apod.) a v závislosti na
psychickém stavu pacienta ukládá do trezoru veškeré nebezpečné
předměty (pilníčky na nehty, nůžky, pletací jehlice apod.). Tyto předměty
jsou pacientovi vráceny jakmile je schopen za ně zodpovídat a nehrozí
nebezpečí sebepoškození.
Respondenti uváděli příklady, kdy nedostatečná kontrola osobních
věcí pacientů vedla k ohrožení personálu či pacientů.

(příklad: „…jako se to stalo tý doktorce S., … na příjmu se jí bodnul
chlap do krku nebo kam …. Kdyby ho pořádně prohlídli, tak se tohle
nestane! … To že vypadal v pohodě není argument!“; „… nebo jak nám
chlap přijel na barák* s pistolí. Když jsme sepisovali věci, tak na férovou
vyndal z tašky sedumpětašedesátku! Jo a ještě z ní vyndal zásobník….“;
„Nám jeden pacient přijel na oddělení s takovou pistolí,…, teda
revolverem,… Jenže on pak začal vykládat, že to vystřelí mozek z hlavy a
začal s tim mávat a že to na někom jako ukáže.“; „… utekla z vyšetřovny
na jídelnu, tam si povalila stůl a chovala se za něj. Střílela po nás prakem
takovejma malejma kovovejma účkama. … Pěkně to štípalo, … musel
jsem zamezit aby ostatní ženský se tam nedostaly…“; „…někdy ten člověk
vypadá v pohodě, ale není. Ale na se nesmí brát zřetel. Musí se
prohlídnout fakt všichni.“; „Když je ten člověk v pohodě, pak spolupracuje a
není problém věci prohlídnout. Když už nechce, tak to může bejt varovnej
signál.“; „Mě je blbý prolejzat věci lidem, který sou OK… Tak to tak nějak

*

oddělení
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vošulim….Třeba se jenom zeptám, co sebou maj.“; „…připadám si jak
nějakej policajt, když chci, aby si vyndali všechny věci….prohlížím všechny
bundy nebo prostě všechno. Já bejt těma lidma, tak se mi to nelíbí a
nechci to… Cejtil bych se blbě, … asi poníženě…. Je mi to blbý, ale je to
tak daný. Asi vědí proč.“)

Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství bezpečnost
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Soubor: Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství
Kategorie: Poskytování informací
Výskyt v odpovědích respondentů: 43 %

Na poskytování informací o zdravotním stavu pacientů nejen na
psychiatrii jsou daná legislativní pravidla (viz strana 56, 64).
Respondenti se především zabývali poskytováním informací po
telefonu.
V praxi se telefonický kontakt obvykle uskutečňuje až po navázání
osobní spolupráce mezi rodinami nebo blízkými pacienta a ošetřujícím
lékařem.

(příklad: „To člověk nemůže ani říct, jestli je ten pacient
hospitalizovaném nebo ne. Chudáci rodiny!“; „Tak nutíme pacienty, aby
nejdřív sami zavolali domů.“ „…volaj a představěj se, že jsou rodina nebo
z úřadu a pak se ukáže, že jsou z práce a chtěj škodit…. Nene, nic neřikat.
Je to blbý, ale je to tak. Pacienti se musej chránit.“; „Pacienti si můžou od
nás zadara zavolat, takže oni první kontaktujou rodinu, když potřebujou a
pak už nikomu není nic do toho, jestli tu je nebo není.“)
Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství poskytování informací
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2.4.5. Projevy etického přístupu zdravotních sester na psychiatrii

% výskytu
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úcta k pacientům
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Projevy etického přístupu zdravotních sester na psychiatrii
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Soubor: Projevy etického přístupu zdravotních sester na psychiatrii
Kategorie: Úcta k pacientům
Výskyt v odpovědích respondentů: 100%

Jako

projevy

etického

přístupu

k pacientům

na

psychiatrii

respondenti hovořili o zachování důstojnosti pacientů a o nutnosti nahlížet
na psychiatrické pacienty s úctou a porozuměním. Téměř ve všech
odpovědích

se

respondenti

vraceli

k otázce

etických

problémů

v psychiatrickém ošetřovatelství a navazovali na své výpovědi konkrétními
popisy etického přístupu.

(příklad:

„Vyká

mu

a

pojmenovává

ho.“;

„…

oslovuje

ho

příjmením,…“; „Jedná s ním jako s člověkem.“; „… ty lidi bereme jako lidi.“;
„Nejsou méněcenný, jsou jen nemocný.“; „S člověkem, kterej je třeba
diabetik

tak

mluvim

normálně.

Psychiatrickej

pacient

má

akorát

rozhozenou chemii v mozku místo ve slinivce, tak nevim, proč bych se
k němu měla chovat jinak.“; „… opatrně to je s intimitou…“; „… nahota a
vykání…“; „… pacienti choděj slušně oblíkaný.“; „ Asi je to hlavně o tý
důstojnosti.“; „…zajistit aspoň trochu toho soukromí.“)
Projevy etického přístupu zdravotních sester na
psychiatrii - úcta k pacientům
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Soubor: Projevy etického přístupu zdravotních sester na psychiatrii
Kategorie: Ne/dodržování předpisů
Výskyt v odpovědích respondentů: 98%

V této kategorii jde nejen o legislativní předpisy, které platí obecně
pro všechny zdravotníky, ale také o standardy ošetřovatelské péče platné
pro konkrétní zdravotnické zařízení, které popisuje postupy ve vybraných
situacích. Za etický přístup respondenti považují i nedodržení předpisu
v případě, že je takové jednání v zájmu pacienta.

(příklad: „… nepodává informace, které nemá.“;

„Nemluví o

pacientech mimo oddělení.“; „… a hlavně přemejšlim a nedodržuju slepě
nařízení. Když by to tomu pacientovi třeba ublížilo nebo ztížilo situaci. Jde
přece o jeho dobro, nějak tu jeho situaci vyřešit a to co možná
nejjednodušec. Třeba i proti předpisum.“)

Projevy etického přístupu zdravotních sester na
psychiatrii - ne/dodržování předpisů
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Soubor: Projevy etického přístupu zdravotních sester na psychiatrii
Kategorie: Profesionální chování
Výskyt v odpovědích respondentů: 96%

Kategorii profesionální chování charakterizovali respondenti
nejčastěji jako takové chování zdravotních sester, jaké pacienti i kolegové
očekávají.

Dále

jmenovali

opětovně

různé

vlastnosti,

které

má

profesionální zdravotní sestra vykazovat a vraceli se také v různých
modifikacích k popisům etického přístupu a především k popisům atributů
profesionality psychiatrické zdravotní sestry.

(příklad: „Takový jaký má bejt,…“; „…asi tak jak se to učíme ve
škole, ještě dřív než nachytáme zlozvyky.“;“.. tak jak by to mělo nějak bejt,
asi všechno dohromady vo čem sme tu mluvili.“; „Takovej jako ideál, nikdo
není na sto procent, ale prostě co nejlepší.“; „… je trpělivá…“; „
V psychiatrii hlavně neodsuzuje a nevyhrožuje“; „… pacienty nestraší a
nevyhrožuje jim.“; „Přizná neznalost…“; „ umí to … neprovokuje pacienty.“;
„… nepouští informace…“; „… takový, na který si pacient ani příbuzný
nemůžou stěžovat,… oprávněně.“; „… ví co a jak, je trpělivá, empatická a
umí psychiatrii a hlavně má takový to navíc, pak jedná jak má.“ )

Projevy etického přístupu zdravotních sester na psychiatrii
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3. Zúčastněné pozorování

Neoddělitelnou součástí péče psychiatrické pacienty jsou i návštěvy
somatických pracovišť, kde se setkávají se zdravotními sestrami, které
mají s péčí tyto pacienty minimální zkušenost.
Z tohoto důvodu jsem zaměřila druhou část výzkumu právě na
přístup

zdravotních

k psychiatrickým

sester pracujících

pacientům.

Metodou

na

somatických

výzkumu

bylo

odděleních
zúčastněné

pozorování a jeho výstupem je popis přístupu zdravotních sester na
somatických pracovištích k psychiatrickým pacientům

Výzkum probíhal v období 12/2006 – 5/2008. Pozorování na
somatických odděleních bylo uskutečňováno během odborných zákroků
nebo vyšetření psychiatrických pacientů, které jsem na tyto pracoviště
doprovázela. Během návštěv uvedených zdravotnických zařízení jsem
pořizovala

poznámky

o

chování

zdravotních

sester

v interakci

s psychiatrickými pacienty.

Seznam popisovaných pražských zdravotnických zařízení:
 poliklinika Mazurská (gynekologie, urologie, chirurgie)
 FN Na Bulovce (ortopedická, oční, kožní, infekční klinika)
 Mediscan – Diagnostické centrum (CT pracoviště)
 FN Královské Vinohrady (oční, gynekologická klinika, CT pracoviště)
 DTC Praha (mamologie)
Z celkového počtu 34 pozorování jsem v 9 případech zaznamenala
naprosto indiferentní formu chování ze strany zdravotních sester. Jednalo
o 3 CT vyšetření ve zdravotnickém zařízení Mediscan – Diagnostické
centrum, které jsem během studie navštívila pětkrát, dále 1 mamaologické
vyšetření ze 2 v DTC Praha, 2 gynekologická vyšetření ze 4 na poliklinice
Mazurská, 2 chirurgická vyšetření ze 6 na poliklinice Mazurská a 1 kožní
vyšetření ze 2 ve FN Na Bulovce.
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Ve zbývajících 25 případech byly zaznamenány formy chování
zdravotních sester v kontaktu s psychiatrickými pacienty, které lze označit
za stigmatizující.
Toto chování zdravotních sester bylo rozděleno do tří skupin:



Vytěsnění pacienta z komunikace - Sestry byly seznámeny
s psychickým stavem pacienta, který byl schopný spolupráce, a
přesto jednaly pouze s doprovázejícím personálem. (příklad: „Má
nějakou alergii?“; „Jak dlouho pociťuje ty bolesti?“; „A bere na to
něco?“; „Jak dlouho se s tím léčí?“; „Vydrží to nebo…?“; „Ať si lehne
na záda a pokrčí nohy.“ )

Užití nevhodných výrazových prostředků - zdravotní sestry



nevhodným způsobem komunikovaly s pacientem nebo jeho
doprovodem v čekárně, kde seděli další pacienti (příklad: „Pojďte
si, ty Bohnice, dál.“; „Vy z tý psychiatrie, tady máte toho svýho
pacienta.“; „Ty Bohnice, pojďte si radši hned dál.“; „Teď si tady
musíte počkat. Vydrží to nebo tu začne nějak vyvádět, jako nějak
bláznit?“).



Komentování - zdravotní sestry komentovaly naší přítomnost, při
přebírání dokumentace v čekárně s ostatními pacienty. (Příklad: „Já
se z toho zblázním, ještě nám sem vozej blázny.“; „… To nám to ty
Bohnice zase celý zdržej!“)

Přes narůstající celkovou informovanost o psychiatrii a důraz na
zvyšování kvality poskytované péče ve zdravotnických zařízeních se
v téměř 74% objevilo zjevné stigmatizující chování ze strany zdravotních
sester.
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3.1. Grafické znázornění výsledků zúčastněného pozorování

Formy chování zdravotních sester na somatických pracovištích
v interakci s psychiatrickými pacienty
(celkový počet pozorování: 34)
indiferentní forma chování

26%

stigmatizující forma chování

74%

Procentuální zastoupení forem chování zdravotních sester na
somatických pracovištích v interakci s psychiatrickými
pacienty

26%
indiferentní forma
chování
stigmatizující forma
chování
74%
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formy stigmatizujícího chování

% výskytu

zdravotních sester na
somatických pracovištích
k psychiatrickým pacientům
vytěsnění pacienta z komunikace

96

užití nevhodných výrazových

21
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Výskyt stigmatizujícího
Pracoviště

Počet návštěv

chování z
celkového počtu
návštěv

Poliklinika Mazurská
- chirurgie
Mediscan– Diagnostické
centrum - CT
Poliklinika Mazurská
- gynekologie
FN Na Bulovce
– ortopedická klinika
FN Královské Vinohrady
– CT
Poliklinika Mazurská
- urologie
FN Na Bulovce – oční
klinika
FN Na Bulovce
– kožní klinika
DTC Praha
- mamologie
FN Královské Vinohrady
– oční klinika
FN Na Bulovce
– infekční klinika
FN Královské Vinohrady
– gynekologická klinika
Celkem

6

4

5

2

4

2

4

4

3

3

3

3

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

34

31

Výskyt stigmatizujícího chování zdravotních sester na vybraných pracovištích somatické
medicíny v Praze; seřazeno sestupně podle počtu návštěv
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4. Shrnutí závěrů studie

Z výsledků studie vyplývá, že profesionální chování je ovlivňováno
vzděláním, osobnostními předpoklady, managementem a organizační
kulturou dané organizace.
Profesionalita znamená nejen odbornost, tedy odborné vzdělání,
které přináší teoretické znalosti a praktické dovednosti, ale také známky
zapracovanosti.
Za profesionála je tedy možné označit odborníka s praxí. Jednotlivé
profese pak

vnášejí k tomuto

vymezení

svá

specifika.

V případě

psychiatrických zdravotních sester lze za profesionála považovat sestru,
která je způsobilá pracovat bez odborného dohledu (registrovaná) a
vykazuje:
 cit pro psychiatrii
 teoretické znalosti a praktické dovednosti
 kladné vlastnosti
 adaptaci na pracovišti
 decentní vzhled
Zdravotní sestry se v rámci psychiatrického ošetřovatelství potýkají
s etickými problémy v oblasti nedostatku soukromí pacientů, zachování
lidské důstojnosti, bezpečnosti a poskytování informací.
Projevy etického přístupu zdravotních sester k pacientům jsou
obsaženy v jejich profesionálním chování.
Znaky etické a profesionální koncepce ošetřovatelství se překrývají
a etický postoj je tedy součástí profesionality.
Ošetřování psychiatrických pacientů zahrnuje také péči zdravotních
sester

na

somatických

odděleních.

V přístupu

těchto

sester

k psychiatrickým pacientům se v 74% pozorovaných interakcích´projevily
známky stigmatizujícího chování. Ve všech případech se jednalo o verbální
projevy, které lze rozdělit do tří kategorií:
 vytěsnění pacienta z komunikace
 užití nevhodných výrazových prostředků
 komentování
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5. Diskuze

Profesionalita, tedy odbornost, zdravotních sester je dle výsledků
výše uvedeného výzkumu ovlivněna několika oblastmi. Jde o vzdělání,
osobnostní předpoklady, management a organizační kulturu.

Mezi jevy související se vzděláváním zdravotních sester patří
vystudování

odborné

školy.

Po

přijetí

zákona

o

nelékařských

zdravotnických povoláních v roce 2004, je nutné pro výkon povolání
zdravotní sestry vystudovat vysokou školu nebo vyšší odbornou školu.
Vzdělávání na třetím školském stupni poskytuje prostor pro získání většího
všeobecného přehledu, který také respondenti zmiňovali jako jeden
z atributů vzdělanosti. Stejně tak i kontinuální vzdělávání.

To je

legislativně zakotveno v zákoně č. 96/2004 Sb. Zdravotní sestru, která
nemá platnou registraci, nelze označit jako profesionální.

Další kategorie vyplývající z výzkumu je označena jako osobnostní
předpoklady.

V ošetřovatelské literatuře se setkáváme s celou řadou

prací, které popisují jaké osobnostní předpoklady má zdravotní sestra mít a
jakými vlastnostmi má disponovat. Jde především o sociální inteligenci,
estetické cítění, intelektové vybavení, manuální zručnost apod. (viz strana
34).

Je evidentní, že veškeré tyto vlastnosti profesionalitu zdravotních

sester ovlivňují.
Na základě výsledků rozhovorů byly stanoveny konkrétní znaky
profesionální psychiatrické zdravotní sestry. Kromě všeobecně užívaných
rysů jako jsou odborné teoretické znalosti, dovednosti; registrace; kladné
vlastnosti a decentní vzhled byly vymezeny dva další atributy, které
zdravotní sestru pracující na psychiatrii posunují na profesionální úroveň.
Jedná se o cit pro psychiatrii a adaptaci na pracovišti.

Do

kategorie

„management“

spadá

vedení

staniční

sestry,

standardy a vyšší management. Tyto jevy ovlivňující profesionalitu
zdravotních sester úzce souvisí s organizační kulturou. Veškeré úrovně
managementu působí na klima pracoviště. Ošetřovatelské standardy
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stanovují minimální úroveň poskytované péče, což následně přispívá
k formování výkonu zdravotních sester.
Dle výsledků výzkumu organizační kulturu určuje vybavenost,
pracovní prostředí a chování ošetřovatelského týmu, které je však
ovlivňováno některou z úrovní managementu. Z teoretického hlediska se
jedná o nižší a střední management, tedy staniční, případně vrchní sestry,
které nejvíce ovlivňují materiální i sociální pracovní prostředí.

Kategorie

etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství a

projevy etického přístupu zdravotních sester jsou popsány v kapitole
Ošetřovatelská etika v psychiatrii (strana 61 – 67).

Výstupem druhé části výzkumu, tedy zúčastněného pozorování je
odhalení stigmatizujícího chování zdravotních sester na somatických
pracovištích v přístupu k psychiatrickým pacientům.
Chování pozorovaných zdravotních sester odpovídá Thornicroftově
teorii o stigmatizaci (viz kapitola Stigmatizace, strana 68 - 69). V tomto
případě se jedná o nedostatek teoretických znalostí sester, tedy psychiatrie
a s tím spojené negativní emoce, jako je obava z např. agresivního
chování pacienta. Obavy nebo strach pak vedou ke stigmatizujícímu
chování.

5.1. Srovnání

V akademickém roce 2004/ 2005 proběhla studie na téma
profesionální chování v National Board of Medical Examiners, Philadelphia.
Tento výzkum byl svým rozsahem a zaměřením podobný výše popisované
studii.
Šlo o hodnocení profesionálního chování zdravotních sester na
psychiatrických odděleních v kontextu jejich interakce s pacienty a členy
týmu. Profesionální chování je zde považováno za základ pro bezpečí,
efektivitu a poskytování etické zdravotní péče. Studie se zúčastnilo 100
respondentů – psychiatrických zdravotních sester.
129

Na základě této studie bylo stanoveno 150 forem profesionálního
chování, které byly rozděleny do níže uvedeného kategorizačního
schématu. (114)
Autoři filadelfské studie popsali jako základ profesionality znalosti a
dovednosti od kterých se veškeré další kategorie odvíjejí. Tyto kategorie
jsou vlastnosti, které mají profesionální zdravotní sestry vykazovat (viz
obrázek č. 7).

altruismus
zodpovědnost
pravomoci

čestnost a
poctivost

ZNALOSTI
DOVEDNOSTI
respekt

vedení

preciznost
vzdělanost

péče, soucit,
komunikace

Obrázek č. 7
Kategorizační schéma profesionálního chování dle National Board of Medical Examiners,
Philadelphia

V porovnání se studií, která proběhla v Psychiatrické léčebně
Bohnice v Praze lze konstatovat, že respondenti shodně označili znalosti a
dovednosti jako základ profesionality. Respondenti zde ale dále uvádějí
jako atributy profesionality psychiatrických zdravotních sester kromě
kladných povahových vlastností i decentní vzhled, adaptaci na pracovišti a
oprávnění pracovat bez odborného dohledu.
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Závěr
Ve své studii jsem se věnovala etickým aspektům profesionální
péče zdravotních sester, které pracují na psychiatrii v lůžkových zařízeních
a také těm, které s psychiatrickými pacienty přicházejí do styku na
somatických odděleních.
Za nejdůležitější poznatky považuji, že zdravotní sestry pracující na
psychiatrii,

se

vlivem

registrace

a

současného

trendu

akreditací

zdravotnických pracovišť stávají skutečnými profesionálkami ve svém
oboru se všemi atributy, které k tomuto označení patří.
Dále je pozitivním zjištěním, že zdravotní sestry jsou ochotné
přemýšlet nad etickými problémy své praxe. Na základě výzkumu byly
definovány etické problémy v rámci psychiatrického ošetřovatelství, jako je
nedostatek soukromí pacientů, zachovávání lidské důstojnosti, zajišťování
bezpečnosti pacientů i personálu a poskytování informací.
V praxi ale dochází k situacím, kdy zdravotní sestry díky situaci na
oddělení (plnému obsazení lůžek, skladbě pacientů, architektonickému
řešení, apod.)

nemohou

řešit

dilematickou

situaci

ve prospěch

konkrétního pacienta a jsou nuceny jednat v rámci omezených možností
oddělení nebo podle zvyků pracoviště.
Profesionalita je ovlivňována mnoha faktory, mezi které patří
pracovní prostředí a vybavenost pracoviště. Tyto faktory jsou do určité míry
závislé na financích. Psychiatrie je dlouhodobě podfinancovávaný obor,
což se negativně odráží i na stavu jednotlivých oddělení.
Mezi další faktory, které ovlivňují profesionální chování patří
psychická zátěž. Nástrojem, který efektivně napomáhá k usměrňování
pracovního výkonu, je supervize. I když její historie začíná právě
v psychiatrii, tak v psychiatrickém ošetřovatelství (stejně jako v jiných
ošetřovatelských oborech) se používá jen sporadicky.
Během ošetřovatelské péče dochází k situacím, kdy je zdravotní
sestra postavena před etický problém. Nedostatek znalostí či zkušeností
však není důvod, aby k jeho vyřešení nedošlo na úrovni hodné
profesionála
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- Vstupní prohlášení pacienta
9. Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze
- Oznámení Obvodnímu soudu pro Prahu 8 o převzetí pacienta
do péče bez jeho písemného souhlasu
10. Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze
- Sdělení Psychiatrické léčebny Bohnice Obvodnímu soudu
pro Prahu 8
11. Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze
- Písemné potvrzení telefonicky hlášeného útěku našeho pacienta
12. Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze
- Odvolání hlášení o útěku pacienta
13. Hippokratova přísaha
14. Slib sester z roku 1893
15. Mezinárodní etický kodex pro zdravotní sestry
16. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů
17. Práva duševně postižených
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Příloha č. 1

Vybrané nestátní organizace spolupracující s psychiatrickými
pacienty (řazeno abecedně):

 BAOBAB
 BONA o.p.s.
 CRPDZ (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského
kraje)
 ČAPZ (Česká společnost pro psychické zdraví)
 DPS Ondřejov (Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov)
 ESET- Help
 Fokus
 GREEN Doors
 Kolumbus
 RIAPS (Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb)
 VIDA o.s.
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Příloha č. 2
Vlastnosti schopné porodní báby dle Antonína Jungmanna

„K dosažení vážnosti a hodnosti babické žádá se:
1. By bába k náležitému konání ouřadu svého při dobrém zdraví byla, neb
churavá a rozmazaná bdění noční a jiné nesnáze denní těžce snese. Budiž
tělem čistá, bez ohavných osutin, bez svrabu a jiných neřestí. Ruce bába
měj jemné, citlivé
.
2. Mimo tělesnou tu vlastnost, budiž bába prostředního věku, 20 - 30 let,
totiž ona jenžto do učení teprve přichází. Mladá obyčejně bývá
nepovážlivá, ztřeštěná, bez důvěrnosti obecné. Příliš letitá zapomnělá,
nedostatečná, nevrlá a často předsudků plná.

3. Cenu báby povyšuje a množí nápodobně: šlechetnost a čitelnost srdce,
bedlivost v jednání, opatrnost, střídmost, povážlivost, trpělivost, přívětivost,
svědomitost ve všem konání. Budiž bába nepřítelkyně žvanivosti, klevet,
opilství, milovnice čistoty…" (11, s. 21)
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Příloha č. 3
Kodex profesionálního chování zdravotních sester
Vydáno dne 02. 02. 2004
Každý zdravotnický pracovník registrovaný v České asociaci sester vždy
jedná tak, aby:
• hájil a podporoval zájmy jednotlivých pacientů a klientů
• sloužil zájmům společnosti
• jeho chování vzbuzovalo důvěru veřejnosti
• prezentoval a dále zlepšoval postavení a dobrou pověst své profese.
Jako registrovaný pracovník jste osobně odpovědný za svou práci a v
duchu své profesní odpovědnosti musíte:
1. jednat vždy takovým způsobem, abyste podporoval a hájil zájmy
pacientů a klientů a uspokojoval jejich potřeby;
2. dbát na to, aby vaše jednání nebo opomenutí ve sféře vaší
odpovědnosti nepoškodilo zájmy pacientů a klientů, nezhoršilo jejich stav
nebo neohrozilo jejich bezpečnost;
3. chovat se k pacientům, klientům a jejich rodinám otevřeně a
spolupracovat s nimi, podporovat jejich autonomii a respektovat jejich
zapojení do plánování a poskytování péče;
4. respektovat jedinečnost a důstojnost každého pacienta a klienta, povahu
jeho zdravotních problémů a reagovat na jeho potřeby péče bez ohledu na
jeho etnický původ, náboženské přesvědčení, osobní vlastnosti nebo další
podobný faktor;
5. spolupracovat se zdravotnickými pracovníky i ostatními osobami, kteří
se podílejí na poskytování péče, a respektovat jejich konkrétní přínos v
týmové práci;
6. umět rozpoznat hranice svých znalostí a kompetencí a odmítnout
všechny úkoly, které nejste schopní vykonat bezpečně a kvalifikovaně;
7. udržovat a zvyšovat své odborné znalosti a kompetence;
8. odpovědné osobě nebo příslušnému úřadu neprodleně oznámit veškeré
problémy týkající se vašeho svědomí, které by mohly ovlivňovat výkon vaší
profese;
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9. vyhnout se zneužívání vašeho výsadního postavení ve vztahu k
pacientům a klientům, k jejich majetku, bydlišti nebo pracovišti;
10. chránit všechny důvěrné informace týkající se pacientů a klientů, které
získáte v průběhu výkonu svého povolání, a sdělovat je pouze:
• na základě souhlasu pacienta,klienta,
• na základě zproštění mlčenlivosti nadřízeným orgánem v tzv. důležitém
státním zájmu,
• oznamovací povinnost ukládá povinnost zdravotníka oznámit trestný čin,
týrání svěřené osoby nebo vraždu;
11. oznámit odpovědné osobě nebo příslušnému úřadu veškeré
okolnosti,vyplývající z fyzického, psychického a sociálního prostředí, v
němž péče probíhá, které by mohly ohrozit úroveň péče o pacienty a
klienty;
12. oznámit odpovědné osobě nebo příslušnému úřadu veškeré okolnosti,
za nichž není možno poskytovat pacientům a klientům bezpečnou a
odpovídající péči;
13. oznámit odpovědné osobě nebo příslušnému úřadu, domníváte-li se,
že je v ohrožení zdraví a bezpečnost vašich kolegů, které mohou ohrozit
úroveň jejich práce a péče;
14. v rámci vlastních znalostí, zkušeností a povinností pomáhat kolegům v
profesi při rozvoji jejich odborných kompetencí a dalším spolupracovníkům
z týmu poskytujícího péči i dobrovolníkům umožnit pracovat bezpečně tak,
aby jejich činnost byla v souladu s jejich roli
15. odmítat veškeré dary, privilegia a pohostinnost ze strany pacientů a
klientů, o něž v současné době pečujete, které je možno považovat za
pokus ovlivnit vás a získat vaši přednostní pozornost
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Příloha č. 4
Vyhláška č. 424/2004 Sb. § 56 činnosti psychiatrické sestry
.
(1) Psychiatrická sestra vykonává činnosti podle § 48 při péči o pacienty s
duševní poruchou a mentálně retardovanými. Přitom zejména
a) bez odborného dohledu a bez indikace
1. provádí poradenskou činnost v oblasti prevence poruch
duševního zdraví a v oblasti resocializace,
2. koordinuje spolupráci mezi lůžkovým zařízením a terénními službami,
aktivně pracuje s osobami určenými pacientem, společně vytváří podmínky
pro návrat pacientů do vlastního sociálního prostředí,
3. sleduje chování pacientů z hlediska včasného zachycení
nastupující krize;
b) pod odborným dohledem lékaře nebo klinického psychologa
1. podílí se na krizové intervenci,
2. podílí se na psychologické pomoci rodině.
(2) Psychiatrická sestra se zaměřením na psychoterapii vykonává činnosti
podle odstavce 1 a dále se v rámci psychoterapeutického týmu podílí na
zabezpečení psychoterapeutické péče. Přitom zejména a) bez odborného
dohledu a bez indikace poskytuje psychoterapeutickou podporu;
b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře se
specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie, dětská
psychiatrie nebo gerontopsychiatrie nebo na základě indikace
klinického psychologa
1. provádí pomocné psychoterapeutické techniky včetně individuálních
psychoterapeutických rozhovorů,
2. zajišťuje psychoterapeutický režim oddělení;
c) pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru
psychiatrie, dětská psychiatrie nebo gerontopsychiatrie nebo klinického
psychologa provádí skupinovou psychoterapii.
(3) Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči vykonává činnosti
podle odstavce 1 při péči o pacienty s duševní poruchou nebo mentální
retardací v jejich vlastním sociálním prostředí. Přitom zejména a) bez
odborného dohledu a bez indikace
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1. koordinuje spolupráci mezi lůžkovými a terénními službami, včetně
služeb sociálních a svépomocnými skupinami,
2. podílí se na začlenění pacientů s duševním onemocněním do vlastního
sociálního prostředí i za využití komplementárních center (ubytovny,
domovy, chráněná bydlení, chráněné dílny, kontaktní centra a denní
centra);
b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádí návštěvní
službu a domácí zdravotní péči u ambulantně léčených pacientů s duševní
poruchou, kontroluje dodržování léčebného režimu, hodnotí známky
zhoršování onemocnění, zda zejména pacienti nejsou nebezpeční sobě
nebo svému okolí; o svých zjištěních informuje lékaře a v případě
nebezpečí z prodlení zajišťuje nezbytná opatření.
(4) Psychiatrická sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči o děti
vykonává činnosti podle § 51 odst. 2.
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Příloha č. 5
Legislativa související s výkonem profese zdravotní sestry (výběr):
 Zákon č. 20/ 1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění
 Zákon č. 79/ 1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých
souvisejících zákonů, v platném znění
 Zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění
 Vyhláška MZ č, 19 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
 Vyhláška MZ č, 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a o jiných
odborných pracovnících ve zdravotnictví, v platném znění
 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění
 Zákon č. 96/2004 Sb., v platném znění (č. 189/2008 Sb.)
 Vyhláška č. 424/2004 Sb. stanoví náplně činností zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků
 Vyhláška č. 463/2004 Sb. o specializačním vzdělávání a označení
odbornosti zdravotnických pracovníku se specializovanou způsobilostí
 Vyhláška č. 321/2008 Sb. – kreditní systém
 Metodické opatření č. 9/2004 Sb. – koncepce ošetřovatelství.
 Úmluva o lidských právech a biomedicíně
 Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění
 Vyhláška č. 195/2005 Sb. (podmínky pro předcházení vzniku a šíření
infekčních

onemocnění

a hygienické

požadavky

na

provoz

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče)
 Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 64/2007 o zdravotnické dokumentaci
 Vyhláška č. 336/2004 Sb. o zdravotnických prostředcích
 Vyhláška č. 11/2005 Sb., kterou se stanoví druhy zdravotnických
prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby
a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh
 Zákon č. 117/2000 Sb. o návykových látkách
 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
149

 § 54 odst. 6 a 7 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o
změně

některých

souvisejících

zákonů

(zákon

o

nelékařských

zdravotnických povoláních
 Vyhláška č. 39/2005 Sb. ustanovuje minimální požadavky na
vzdělávací programy pro získávání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání

V oblasti trestního zákona mohou nastat situace kdy zdravotní
sestra:


neoznámí podezření na trestní čin (§ 168 zákon č. 140/1961 Sb.) či
nepřekazí trestný čin (§ 167 zákon č. 140/1961 Sb.)

 bude neoprávněně nakládat s osobními údaji (§178 zákon č. 140/1961
Sb., zákon č. 20/1966Sb.)
 se dopustí trestního činu z nedbalosti (§ 223 zákon č. 140/1961 Sb.)
nebo dojde k ohrožení zdraví lidí či způsobení škody pod vlivem
návykové látky (§ 201 zákon č. 140/1961 Sb.).
 pochybí dle § 207 zákona č. 140/1961 Sb. o neposkytnutí pomoci či §
219 výše uvedeného zákona, který pojednává o usmrcení osoby
následkem omisivního chování zdravotníka či usmrcení z nedbalosti dle
§ 224 zákona č. 140/1961 Sb

V rozporu s občanským zákoníkem mohou nastat situace kdy
zdravotní sestra:
 se dopustí přestupku proti občanskému soužití (§ 49 zákon č. 200/1990
Sb., odstavec 1 písmeno b) nebo přestupku ublížení na zdraví
z nedbalosti (§ 49 zákon č. 200/1990 Sb. odstavec 1 písmeno b)


si nepočíná tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo majetku (§ 415
zákon č. 40/1964 Sb.)

 je odpovědná za ztrátu svěřených pacientských věcí (§ 428, 433, 437
zákon č. 40/1964 Sb.)
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pochybí při sběru informací potřebných k ošetřovatelskému procesu na
§ 4, 5 odstavec 1 písmeno d, zákona č. 10/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů. (Povinná mlčenlivost
zdravotníků je zakotvena v již zmiňovaném zákoně č. 20/1966 Sb. § 55
odst. 2 písmeno d). Dále pak v zákoně č. 101/2000 Sb. § 4, 15 a 44 a
v neposlední řadě v Úmluvě o ochraně lidských práv a důstojnosti
člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny. Od roku 1994 je
porušení mlčenlivosti považováno za trestný čin (dříve šlo pouze o
etické provinění). V praxi se však setkáváme s řadou situací, kdy
dochází

k porušování

mlčenlivosti

a

to

např.

společné

vizity,

informování o zdravotním stavu po telefonu neznámým osobám či
poskytování informací policii, pojistiteli, zaměstnavateli apod. bez
souhlasu pacienta. V psychiatrii dochází k situacím, kdy policie ČR
vyžaduje písemné informace o pacientech. Podle odstavce 4 § 8
trestního řádu však zdravotníci nemohou sdělovat tyto informace bez
souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

Odstavec 5

stanoví, že výše uvedené informace lze poskytnout po předchozím
souhlasu soudce.)
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Příloha č.6

Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze - Poučení pacienta
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Příloha č. 7
Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze - Poučení
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Příloha č. 8
Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze
– Vstupní prohlášení pacienta
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Příloha č. 9
Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze
– Oznámení Obvodnímu soudu pro Prahu 8 převzetí pacienta do péče
bez jeho písemného souhlasu

–
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Příloha č. 10
Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze – Sdělení
Psychiatrické léčebny Bohnice Obvodnímu soudu pro Prahu 8
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Příloha č. 11
Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze – Písemné potvrzení
telefonicky hlášeného útěku našeho pacienta
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Příloha č. 12
Formulář psychiatrické léčebny Bohnice v Praze – Odvolání hlášení o
útěku pacienta
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Příloha č. 13
Hippokratova přísaha

Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asképia a Hygieu a Panakín a
všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle
svých možností a dle svého svědomí dodržovat. Toho, kdo mě naučil
umění lékařskému, budu si vážit, jako svých rodičů a budu ho ze svého
zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně
jako i jeho potomkům dám a budou stejní jako moji bratři. Pokud znalosti
tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez
smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené
a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi
ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího. Lékařské
úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých
schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co
by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o
to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě
nedám prostředek k potratu. Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti,
stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí
kameny a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo
provádějí. Do všech domů, kam vstoupím budu vstupovat ve prospěch
nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu.
Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků.
Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co
nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu
dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně
dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy.
Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý
opak.
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Příloha č. 14
Slib sester z roku 1893

Slib Nihtingalové (The Nightingale Pledge) byl sepsán L. Gretter,
instruktorkou ošetřovatelství v Harprově nemocnici v Detroitu.

Slibuji slavnostně Bohu na svou čest, za přítomnosti celého tohoto
shromáždění, že povedu život mravný a své povolání budu vykonávati
věrně. Zdržím se všeho zhoubného a špatného a nikdy vědomě nepodám
škodlivého léku. Přičiním se, seč moje síly stačí, povznést úroveň svého
povolání a zachovám tajemství o všem, co v důvěře mi bude svěřeno o
osobních a rodinných záležitostech nemocných, o nichž se dozvím při své
činnosti. Vynasnažím se podle svých sil podporovati loajálně lékaře při
jejich práci a obětavě pečovati o blaho těch, kdož budou svěřeni moji péči.
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Příloha č. 15
Mezinárodní etický kodex pro zdravotní sestry
Etická pravidla zdravotní péče
Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví,
prevenci nemocí a za zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak,
jako za tišení bolesti.
Potřeba zdravotní péče je všeobecná. Se zdravotní a ošetřovatelskou
péčí jsou nerozlučně spjaty: respekt k lidskému životu, důstojnost a lidská
práva. Zdravotní péči je třeba poskytovat bez ohledu na národnost, rasu,
víru, barvu kůže, věk, pohlaví, politické přesvědčení a sociální postavení.
Zdravotní sestra poskytuje péči jednotlivci, rodině a společnosti a
spolupracuje v tom i s reprezentanty jiných oborů.
Zdravotní sestra a spoluobčan
Zdravotní sestra má v první řadě zodpovědnost za občany, kteří potřebují
zdravotní péči. Při poskytování péče respektuje zdravotní sestra víru
jednotlivce, jeho životní hodnoty a obyčeje a snaží se vytvořit podmínky
respektující individualitu.
Zdravotní sestra chrání informace o osobních poměrech pacienta,
považuje je za důvěrné a svědomitě hodnotí, v jakém rozsahu a komu
může tyto důvěrné informace předat.
Zdravotní sestra a péče v praxi
Zdravotní sestra je osobně odpovědná za kvalitu poskytované péče a za
obnovování svých odborných znalostí cestou neustálého vzdělávání.
Zdravotní sestra se snaží udržovat pečovatelský standart na co nejvyšší
úrovni, a to v každé situaci.
Zdravotní sestra hodnotí jak svou kvalifikaci, tak i kvalifikaci jiných osob,
když přejímá zodpovědnost za jistý úkol a když jej předává jiným osobám.
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Zdravotní sestra ve funkci jedná tak, aby její chování přispělo k dobré
pověsti povolání.
Zdravotní sestra a společnost
Zdravotní sestra, podobně jako ostatní občané, podporuje požadavky
obyvatelstva na zdravotní a sociální zabezpečení a je v této věci
iniciativní.
Zdravotní sestra a spoluzaměstnanci
Zdravotní sestra je zodpovědná za realizaci spolupráce s ostatními
zdravotníky všech profesních kategorií.
Zdravotní sestra podle nutnosti zasahuje tak, aby ochránila jednotlivce,
jestliže péče o něj je ohrožena nevhodným chováním jiného zdravotníka
nebo občana.
Zdravotní sestra a povolání
Zdravotní sestra je odpovědná za realizaci vysokého standardu zdravotní
a ošetřovatelské péče a za odborné vzdělávání.
Zdravotní sestra soustavně pracuje na definování a kultivaci vnitřního
obsahu zdravotní a ošetřovatelské péče.
Zdravotní sestra se zasazuje v rámci odborové organizace o stanovení
přiměřeného platu a jeho vyplácení. Dbá též o vytváření důstojných
pracovních podmínek umožňujících realizaci zdravotní a ošetřovatelské
péče.
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Příloha č. 16
Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů
Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů
Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen „zdravotnický
pracovník“) při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a
důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu,
národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.
Zdravotnický pracovník dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a
biomedicíně, na dodržování práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě
práv pacientů a v Chartě práv hospitalizovaných dětí.
Zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou
odbornou schopností, kterou má, s vědomím profesionální odpovědnosti
za podporu zdraví, prevenci nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování
utrpení, za přispění ke klidnému umírání a důstojné smrti.
Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám,
skupinám a spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování
zdravotní péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad
zájmy své.
Zdravotnický pracovník je povinen chránit informace o těch, kterým
poskytuje své služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace
získávány, shromažďovány a uchovávány. Povinnou zdravotnickou
dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a
znehodnocením.
Zdravotnický pracovník aktivně prohlubuje znalosti o právních předpisech
platných pro jeho profesi a dodržuje je.
Zdravotnický pracovník nesmí podřizovat poskytování zdravotní péče
komerčním zájmům subjektů, působících v oblasti zdravotnictví.
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Zdravotnický pracovník a spoluobčané
Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče respektuje životní
hodnoty občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské
přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby
jednotlivců.
Zdravotnický pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje
občanům informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za
jejich zdravotní stav a případnou léčbu.
Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si
vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání.
Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče dbá v maximální
možné míře o zajištění intimity.
Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho
důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem (PRO).
Zdravotnický pracovník se snaží při poskytování zdravotní péče docílit
vztahu založeného na důvěře, který ctí práva pacienta, reaguje na aktuální
rozpoložení pacienta, současně jsou respektována práva a povinnosti
zdravotnického pracovníka jako poskytovatele zdravotní péče.

Zdravotnický pracovník a praxe
Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti
a pravomocí, s potřebnou mírou autoregulace a empatie.
Zdravotnický pracovník aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a
intelektuální růst po celou dobu svého profesionálního života a své nové
znalosti a dovednosti se snaží využít v praxi.
Zdravotnický pracovník usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované
zdravotní péče.
Zdravotnický pracovník poskytne nezbytně nutnou zdravotní péči i nad
rámec

svých

pravomocí,

pokud

ji

nemůže

poskytnout

způsobilý

zdravotnický pracovník a pokud nebezpečí, které plyne z prodlení, je větší
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než možné nebezpečí plynoucí z nedostatečných znalostí a dovedností
zdravotnického pracovníka.
Zdravotnický pracovník jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k
udržení prestiže a zvyšování společenského uznání zdravotnických
povolání.
Zdravotnický pracovník při přebírání úkolu i při pověřování úkolem
zodpovědně zvažuje kvalifikaci svou i ostatních zdravotnických pracovníků.

Zdravotnický pracovník a společnost
Zdravotnický pracovník působí na zdravotní uvědomění jednotlivců při
poskytování zdravotní péče. Podle svých odborných schopností se podílí
na podporování a šíření zásad zdravého života, zásad ochrany životního
prostředí, objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí.
Zdravotnický pracovník spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke
zlepšení zdravotního a sociálního prostředí v životě lidí.

Zdravotnický pracovník a spolupracovníci
Zdravotnický pracovník spolupracuje v rámci mezioborového týmu s
ostatními odborníky tak, aby byly splněny všechny cíle plánu komplexní
zdravotní péče o pacienta.
Zdravotnický pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i
spolupracovníků jiných odborností.
Zdravotničtí pracovníci se navzájem podporují ve svých odborných rolích a
aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.
Zdravotnický pracovník vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce
pacienta, zejména pokud je péče o něho ohrožena nevhodným chováním
nebo jednáním jiného zdravotníka či osoby.

165

Zdravotnický pracovník a profese
Zdravotnický pracovník je odpovědný za kvalitu jím poskytované zdravotní
péče a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání.
Zdravotnický pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže své
profese.
Zdravotnický pracovník se neustále snaží o rozvoj své profese, o rozvoj
svého profesního zaměření a zvýšení své odborné úrovně.
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Příloha č. 17
Práva duševně postižených

Tuto rezoluci schválilo Valné shromáždění OSN dne 20. prosince 1971

1. Duševně postižený občan má, pokud je to jen možné, stejná práva jako
ostatní občané.
2. Duševně postižený občan má nárok na přiměřené lékařské ošetření a
terapii odpovídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání,
trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho
možný potenciál a schopnosti.
3. Duševně postižený občan má právo na hospodářské zajištění a
přiměřený životní standard. Má také právo na produktivní práci nebo
odpovídající

zaměstnání,

které

odpovídá,

pokud

možno,

jeho

schopnostem.
4. Tam, kde je to možné, měl by duševně postižený žít se svojí vlastní
nebo opatrovnickou rodinou a s ní společně sdílet život. Rodina, ve které
žije, by měla ke společnému životu obdržet podporu. Pokud je nutný pobyt
v zařízení, pak by se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm
měly přiblížit normálnímu životu, jak je to jen možné.
5. Duševně postižený občan má právo na kvalifikovaného opatrovníka,
pokud je to k jeho blahu a zájmům žádoucí.
6. Duševně postižený občan má právo na ochranu před zneužíváním,
pohrdáním a ponižujícím jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má
právo na řádné soudní vyšetřování a posouzení jeho míry odpovědnosti se
zřetelem na jeho postižení .
7. Pokud duševně postižený občan není v důsledku svého postižení
schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo
nutné některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při
průběhu omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti
jakékoliv formě zneužití. Tento proces musí vycházet z odborného
posouzení sociálních schopností duševně postižené osoby a musí
podléhat pravidelné kontrole, jakož i právu se odvolat k vyšší instanci.
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