
DOTAZNÍK 

 

Vážené kolegyně a Vážení kolegové,  

jsem studentkou na 1. lékařské fakultě oboru intenzivní péče a současně Vaší kolegyní pracující na jednotce intenzivní péče. Své 

studium zakončím obhajobou diplomové práce na téma optimalizace týmu na jednotce intenzivní péče a protože se touto otázkou 

běžně zaobírám na svém pracovišti, ráda bych znala i Váš názor na tuto problematiku. 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumného šetření. 

Dotazník je anonymní a Vámi uvedené informace poslouží pouze k účelům mé diplomové práce. Nebudou nijak zneužity. 

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte, prosím, jednu Vámi vybranou odpověď. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere 10 – 15 minut. 

 

Děkuji za Váš čas, ochotu a spolupráci. 

Bc. Kateřina Pospíšilová 

navazující magisterské studium intenzivní péče 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

1. Jaká je délka Vaší sesterské praxe? 

� Méně než dva roky 

� 2 – 5 let. 

� 6 – 10 let. 

� Více jak 10 let. 

 

2. Jak dlouho pracujete na jednotce intenzivní péče? 

� Méně než dva roky. 

� 2 – 5 let. 

� 6 – 10 let. 

� Více jak 10 let. 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

� Středoškolské. 

� Vyšší odborné. 

� Vysokoškolské, bakalářské. 

� Vysokoškolské, magisterské. 

 

4. Máte specializovanou způsobilost k výkonu práce na jednotce intenzivní péče? 

� Ano 

� Ne 

 

5. Jakou funkci zastáváte na  jednotce intenzivní péče?  

� Staniční sestra 

� Sestra ve směně pracující bez odborného dohledu 

� Sestra pod odborným dohledem, zdravotnický asistent 

 

 

 



Otázku č. 6 – 10  vyplní pouze staniční sestry 

6. Máte na svém pracovišti dostatek sester do služeb? 

� Ano, mám dostatek sester. 

� V případě nedostatku vlastních sester mám k dispozici sestry na mateřské dovolené nebo mobilní sestry. 

� Ne, sester mám nedostatek. 

 

7. Kolik sester a na jaký úvazek pracuje  na Vašem pracovišti? 

� Na úvazek 1,0:........................................... 

� Na úvazek 0,75:......................................... 

� Na úvazek 0,5:........................................... 

� Na úvazek 0,25:......................................... 

 

8.  Kolik sester a na jaký úvazek z celkového počtu má specializaci v intenzivní péči? 

� Na úvazek 1,0:........................................... 

� Na úvazek 0,75:......................................... 

� Na úvazek 0,5:........................................... 

� Na úvazek 0,25:......................................... 

 

9. Kolik ošetřovatelů/ošetřovatelek a na jaký úvazek je zaměstnáváno na Vašem pracovišti? 

� Na úvazek 1,0:........................................... 

� Na úvazek 0,75:......................................... 

� Na úvazek 0,5:........................................... 

� Na úvazek 0,25:......................................... 

 

10. Kolik sanitářů a na jaký úvazek je zaměstnáváno na Vašem pracovišti? 

� Na úvazek 1,0:........................................... 

� Na úvazek 0,75:......................................... 

� Na úvazek 0,5:........................................... 

� Na úvazek 0,25:......................................... 

 

11.  Kolik pacientů obvykle ošetřujete? 

� Dvě sestry ošetřují jednoho pacienta. 

� Jedna sestra ošetřuje jednoho pacienta. 

� Jedna sestra ošetřuje dva pacienty. 

� Jedna sestra ošetřuje tři a více pacientů. 

 

12. Pokud nejste sestra se specializací v intenzivní péči, konzultujete záležitosti týkající se Vašich pacientů se sestrou 

specialistkou v intenzivní péči? 

� Ano, konzultuji je z vlastního zájmu. 

� Ano, konzultuji je z důvodů nařízení vedení. 

� Ne, nekonzultuji. 

 

 

 

 



13. Jakým počtem ošetřovatelů/ošetřovatelek disponuje Vaše oddělení? 

� Nemáme k dispozici žádného ošetřovatele/ošetřovatelku. 

� Máme k dispozici jednoho ošetřovatele/ošetřovatelku  na celé oddělení a pouze ve všední dny. 

� Máme k dispozici jednoho ošetřovatele/ošetřovatelku na celé oddělení sedm dní v týdnu. 

� Máme k dispozici dva a více ošetřovatelů/ošetřovatelek sedm dní v týdnu. 

 

14.  Myslíte si, že je počet ošetřovatelů/ošetřovatelek dostatečný? 

� Ano, je dostatečný. 

� Ne, je nedostatečný. 

 

15. Jsou podle Vašeho názoru plně využívány  kompetence ošetřovatelů/ošetřovatelek? 

� Ano, jsou plně využívány kompetence ošetřovatelů/ošetřovatelek. 

� Ne, nejsou využívány veškeré kompetence ošetřovatelů/ošetřovatelek. 

� Nevím, neznám kompetence ošetřovatelů/ošetřovatelek. 

 

16. Mohl by podle Vás šikovný ošetřovatel/ošetřovatelka, který/á zná své kompetence a pracuje podle nich, dopomoci ke 

zkvalitnění ošetřovatelské péče a odlehčení práce sester? 

� Určitě mohl. 

� Nejsem si jistý / jistá. 

� Spíše nemohl. 

� Určitě nemohl. 

� Nemám zkušenosti s prací ošetřovatelů/ošetřovatelek. 

 

17. Máte na svém pracovišti sanitáře? 

� Ne, nemáme. 

� Ano, ale pouze na ranní směny (v případě trojsměnného provozu) nebo denní směny (v případě nepřetržitého provozu) 

� Ano, na denní i noční směny. 

 

18. Je podle Vašeho názoru počet sanitářů na vašem oddělení dostatečný? 

� Ano, je dostatečný. 

� Ne, je nedostatečný. 

 

19. Liší se na  Vašem pracovišti kompetence sestry se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči a sestry bez specializace? 

� Ano 

� Pokud ano, konkretizujte, prosím: 

.........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

� Ne 

 

20.  Shodují se na Vašem pracovišti kompetence sester bez specializované způsobilosti v intenzivní péči a zdravotnických 

asistentů? (Jsou – li ve Vašem ošetřovatelském týmu zdravotničtí asistenti) 

� Ano 

� Ne 

� Pokud ne, konkretizujte, prosím: 

 



21. Měli by, podle Vašeho názoru, mít zdravotničtí asistenti větší kompetence a větší možnost pracovat samostatně? 

� Ano (pokud ano, v čem konkrétním)............................................................................................................... 

� Ne, neměli by mít větší kompetence 

 

Otázky č. 22 – 27 vyplní pouze všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři nebo porodní asistentky. 

22. Jsou ve vašem ošetřovatelském týmu i zdravotničtí asistenti? 

� Ano, jsou. 

� Ne, nejsou. 

 

23. Pokud ano, pracují zdravotničtí asistenti samostatně nebo pod dohledem? 

� Pracují ve dvojici u jednoho pacienta  se sestrou pracující bez odborného dohledu . 

� Pracují samostatně u svého pacienta a sestra pracující bez odborného dohledu stvrzuje jejich práci svým razítkem a 

podpisem. 

� Pracují samostatně bez odborného dohledu. 

 

24. Jakou máte zkušenost se zdravotnickými asistenty? 

� Velice dobrou, jsou teoreticky i prakticky dobře připraveni na práci na JIP. 

� Jsou šikovní, ale nemají příliš vysokou teoretickou ani praktickou výbavu pro práci na JIP. 

� Nemám dobrou zkušenost se zdravotnickými asistenty. 

 

25. Myslíte si, že by zdravotničtí asistenti měli být zaměstnáváni na jednotkách intenzivní péče? 

� Ne, neměli by být zaměstnáváni na jednotkách intenzivní péče 

� Ano mohou, pokud budou pracovat se sestrou se specializaci v intenzivní péči. 

� Ano, mohli by pracovat i samostatně. 

 

26. Dohlížíte na práci zdravotnických asistentů? 

� Ano, dohlížím na jejich práci. (Pokud ano, vadí Vám na ně dohlížet?................................) 

� Ne, nedohlížím na jejich práci 

 

27. Měli by, podle Vašeho názoru, mít zdravotničtí asistenti větší kompetence a větší možnost pracovat samostatně? 

� Ano. 

� Ne. 

� Nevím. 

 

Otázky č. 28 - 31 vyplní pouze zdravotničtí asistenti. 

28. Překračujete při práci na oddělení své kompetence? 

� Ne,  pracuji v rámci svých kompetencí. 

� Ano, jsem nucen provozem oddělení pracovat nad rámec svých kompetencí (uveďte prosím konkrétní 

příklad)............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

� Nejsem si jistý/á, neznám přesně své kompetence. 

 

29. Dohlíží na Vaši práci sestra se specializací v intenzivní péči? 

� Ano 

� Ne 



30. Pokud ano, vadí Vám, že na Vaší práci dohlíží? 

� Ano, vadí mi to 

� Ne, nevadí mi to 

� Je mi to jedno 

 

31. Plánujete pokračovat v dalším studiu? 

� Ano, plánuji se dále vzdělávat v oboru všeobecná sestra / zdravotnický záchranář. 

� Již studuji obor všeobecná sestra / zdravotnický záchranář. 

� Nemám v plánu pokračovat v dalším studiu.  

� Již studuji jiný obor (uveďte jaký)................................................. 

� Plánuji studovat jiný obor (uveďte jaký)............................................. 

 


