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ABSTRAKT   
These práce 

Hlavním přínosem Oremové teorie sebepéče je, že přiměřeným způsobem vede sestru 

k respektování pacienta a jeho pojetí péče o sebe. 

 

Klíčová slova: Vztah pacient – sestra, Teorie deficitu sebepéče, D. E. Orem, jednání člověka, 

respekt k autonomii, NANDA taxonomie, noncompliance, odpovědnost. 

  

Disertační práce se zabývá problematikou vztahu pacient – zdravotník (se zaměřením na 

sestru) a to z pohledu sebepéče pacienta jako vědomého chování (jednání), které je pacientem 

uskutečňováno s cílem udržet zdraví a uskutečňovat životní plán. Etický rozměr Teorie 

deficitu sebepéče (Oremové) je spatřován v pojetí osoby, který vyzvedává povahu lidské 

bytosti, jež se ve společenství s druhými lidmi vyvíjí, stává se jedinečnou a stará se o své bytí. 

Teorie deficitu sebepéče je srovnávána s NANDA taxonomií II s ohledem na respekt 

k autonomii pacienta. Oba ošetřovatelské přístupy jsou zkoumány z pohledu jejich 

východisek, teoretického základu, diagnostického procesu, komunikace, personální 

kompetence sester a cílů péče. Pozornost je také věnována situaci, kdy pacient není ochoten 

podílet se na procesu péče (noncomplianci) a odpovědnosti. Na základě provedeného 

zkoumání je možné říci, že Teorie deficitu sebepéče vede sestru k respektu autonomie 

pacienta více než NANDA taxonomie a to svými diagnostickými koncepty zohledňujícími 

pacientovo pojetí péče a ošetřovatelskou moudrostí sestry. Důležitou roli hrají také způsoby 

podpory pacienta a hlavní cíl péče, kterým je snaha zvýšit pacientovy kompetence sebepéče a 

tím i jeho nezávislost na okolí.  
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ABSTRACT 
Thesis: 

The main contribution of D. Orem’s self-care theory is that, using adequate methods, it 

leads the nurses to respect patients’ own conception of self-care.  

 

Key words: Patient – nurse relationships, Self-Care Deficit Nursing Theory, D. E. Orem, 

human actions, respect for autonomy, NANDA taxonomy, non-compliance, responsibility.  

 

This dissertation thesis deals with the issues of a relationship between a patient and a 

healthcare worker, or more precisely a nurse, all from the point of view of patient self-care in 

the sense of deliberate action that is conducted by the patient for the purpose of sustaining 

their health and realizing their life plans. Ethical aspects of Orem’s Self-Care Deficit Theory 

consist in the approach to a person that emphasizes the human nature of a human being that 

develops within the community - among other people, that becomes unique and that cares 

about their own being.  

Self-care deficit nursing theory is compared to NANDA taxonomy II with respect to a 

patient’s autonomy. Both approaches to nursing care are studied from the point of view of 

their assumptions, theoretical basis, the diagnostic process, communication, personal 

competence of nurses and the aims of health care. Attention is also paid to the situations when 

a patient is not willing to take part in the process of care (patient’s non-compliance) and 

responsibility.  

Based on the conducted research, the conclusion can be made that self-care deficit nursing 

theory leads nurses to respect a patient’s autonomy more than NANDA taxonomy, thanks to 

its diagnostic concepts that take into account also the patient’s concept of self-care, and 

thanks to the nurse’s nursing knowledge and wisdom. What also plays an important role is the 

ways in which the patient is supported and the main objective of health-care, which is the 

effort to increase the patient’s self-care competence and by this, also their independence.  

 

 

 



Příloha č. 3 

 6 

Úvod a these 
These 

Hlavním přínosem Oremové teorie sebepéče je, že přiměřeným způsobem vede sestru 

k respektování  pacienta a jeho pojetí péče o sebe. 

 

Ve zdravotnické praxi vstupují do vzájemného vztahu nejčastěji dvě osoby. Na jedné straně 

pacient, který svoji situaci nějakým způsobem vnímá, nějak jí rozumí, vykazuje určité 

kompetence jednání, obecnou moudrost, klade si priority, rozhoduje se a vytváří nové 

systémy péče o sebe sama. Jeho jednání tedy obsahuje i prvky sebepéče se snahou o nejlepší 

výsledek a možnost naplňovat svůj životní plán, za nějž je připraven nést zodpovědnost. Tuto 

skutečnost jako významný projev autonomie. Na druhé straně vstupuje do vztahu zdravotník/ 

sestra, který situaci pacienta nějak rozumí, vykazuje morální kvality, medicínsko-

ošetřovatelské kompetence a moudrost, pracuje s určitými přístupy (ošetřovatelskými 

teoriemi), repertoárem znalostí, technickým vybavením a usiluje o nejlepší výsledek. Lékaři 

se zaměřují spíše na biologické základy choroby a její léčbu, přičemž sestry pomáhají 

uspokojovat potřeby pacienta a zvyšovat jeho nezávislost.  

K doložení uvedené these, bylo nutné provést filosofickou analýzu pojmů, které Oremová 

užívá a to je osoba a jednání ve smyslu sebepéče. Při tom jsem vycházela z Oremové pojetí 

pacienta jako osoby, která se vyvíjí ve společnosti a stává se jedinečnou. Stejně jako jejího 

pojetí sebepéče, jako jednání člověka (lidskou regulatorní funkci), kterou osoba provádí, aby 

si udržela zdraví nebo podmínky nutné pro vývoj.  Proto jsem se vydala po stopách péče o 

sebe sama v historicko filosofickém kontextu a pokusila jsem se odhalit etický rozměr Teorie 

deficitu sebepéče.  

Domnívám se, že uvažování sestry o pacientovi a přístup k němu je do značné míry ovlivněn 

tím, který z ošetřovatelský přístup k pacientovi sestra zvolí. Proto jsem se k doložení uvedené 

these věnovala srovnání nejužívanějšího ošetřovatelského přístupu k pacientovi, v České 

republice, a to NANDA taxonomie II (dále jen NANDA taxonomie) s ošetřovatelským 

přístupem užívajícím konceptů sebepéče. Oba ošetřovatelské přístupy jsou zkoumány 

z pohledu jejich východisek, teoretického základu, diagnostického procesu, komunikace, 

personální kompetence sester a cílů péče. Pozornost je také věnována situaci, kdy pacient není 

ochoten podílet se na procesu péče (noncomplianci) a odpovědnosti. A to se záměrem zjistit, 

který z uvedených přístupů vede sestru více k respektu autonomie pacienta.  
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1 Osoba jako jednající a starost o sebe sama  
Ústředním pojmem Teorie deficitu sebepéče Oremové je člověk, který jedná vůči sobě a 

svému zdraví.  A protože v popisu její teorie chybí zakotvení těchto nejdůležitějších pojmů, 

kterými jsou osoba a jednaní člověka do filosoficko-etických souvislostí, pokusila jsem se je 

v prvních dvou kapitolách objasnit.  

Osoba (persona) je základní pojem, který se užívá nejen ve filosofii, ale také v medicíně, 

ošetřovatelství, psychologii, sociologii, právu, apod. protože pojetí osoby v těchto 

disciplínách je klíčové pro důležité koncepty prolínající do interakce mezi jedinci v procesech 

realizovaných v těchto disciplínách. Jedná se o koncept autonomie, lidských práv, 

spravedlnosti apod. 

To, co odlišuje člověka od ostatních živých tvorů je především schopnost uváženého chování 

neboli jednání. Podle Descarta je rozum zdrojem dobré mysli a vodítkem dobrého života.
1
      

Kant pojímá osobu jako subjekt, jemuž lze přičítat jeho jednání.
2
 A respektování lidské osoby 

jako jedinečné bytosti vyjádřil ve svém kategorickém imperativu.  

Podle Oremové se lidé vyznačují určitými rozpoznatelnými znaky: „…mají končetiny, plíce, 

srdce, funkční systémy, neurologický, endokrinní atd. Od ostatních živočichů se odlišují 

prostřednictvím svých schopností jako je reflektovat sebe a své okolí, signalizovat, co zažili, 

tvořením idejí a slov a jejich využíváním při myšlení a komunikaci. Jedná se o entitu, která 

musí být jako celek akceptována.“
3
 Payne zmiňuje, že živého člověka od neživé věci je na 

první pohled poměrně snadné odlišit, ale při podrobnějším zkoumání pevné kritérium 

rozlišení člověka, zvláště od naprogramovaného počítače, postrádá. Rozlišení nalézá ve 

spontaneitě a tvořivosti člověka.
4
  

V pojetí Oremové je pochopení člověka jako osoby dynamické, jde o pohled zosobnění, 

přesněji řečeno pohyb ve směru zrání a získávání lidských schopností individua. Tento proces 

stávání se člověkem zahrnuje komunikaci jedince s okolním světem, realizaci lidské touhy po 

poznání, hledání pravdy a angažovanost činit dobro pro sebe i druhé. „Proces personalizace 

není podmínkou jednotlivce, ale permanentním úkolem v procesu života v koexistenci 

s druhými lidmi.“
5
 Pojetí osoby Oremové tedy koresponduje s nahlížením osoby ve smyslu 

                                                 
1 ZIKA, Richard. René Descartes, metafyzika lidského dobra. Praha: 2010. Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-
80-7308-307-6. s. 13-14 
2 KANT, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten. 9. vydání. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. ISBN 3-518-27790-1. AA VI. 
AB 22 
3 OREM, Dorothea, E. Strukturkonzepte der Pflegepraxis. Berlin/Wiesbaden: Ullstein Mosby GmbH & Co. KG, 1997. ISBN 3-
86126-548-6. s. 104, 109 
4 PAYNE, Jan et al. Zdraví hodnota a cíl moderní medicíny. Praha: Triton, 2002 ISBN 80-7254-293-1. s. 6 
5 OREM, Dorothea, E. 1997. ref. 3, s. 110 
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personalismu, který vyzvedává povahu lidské bytosti, jež se ve společenství s druhými lidmi 

vyvíjí a stává se jedinečnou. Toto pojetí osoby jako jedinečného jednajícího jedince je dobře 

patrné v celé teorii Oremové a zrcadlí se především v jejích jednotlivých konceptech, které 

umožňují sestře přistupovat k pacientovi tak, že respektují jeho jedinečnost a jeho 

rovnocennost jako subjektu v procesu péče.  

Starost o sebe sama 

Pojem starost o sebe sama (selfcare, Selbstsorge) má své historické kořeny u stoiků a ve 

starém Řecku, zahrnuje v sobě nejen pojem sebe (já), ale i jeho existenci a budoucnost ve 

společnosti, tedy jeho životní plán s odpovědí na jeho konečnost. 

Starost o sebe sama je tedy zvláštní forma „pobytu“ (Dasein), která podněcuje člověka 

k aktivnímu a uvědomělému jednání, přičemž sebepéče je jednání zaměřené na podporu 

vlastního zdraví a pocitu pohody a tvoří tedy jen jakousi výseč starosti o sebe sama, která 

směřuje k dobru. A jako taková má sebepéče svoje kořeny spojené s vývojem lidstva 

a kultivací péče o duši, z níž vzešla. To, jak vyjadřuje Heidegger a Ricoeur setkávání se se 

sebou samým ve svých rozvrzích, v rozvrhu sebe sama pro sebe sama je možné chápat jako 

základ sebepéče (jako lidského jednání) v pojetí Oremové.  

V současné době je sebepéče pojímána jako ideologie, která v sobě zahrnuje nejenom 

autentičnost a autonomii jednajícího, ale také požadavek vlastní odpovědnosti, který ovlivňuje 

podíl státu na péči o jedince, který je někdy označován jako „třetí sila.“ 

 

2 Vztah pacient – zdravotník/sestra 
Setkávání pacienta a zdravotníka je setkáním dvou osob v procesu péče. Toto setkávání je 

chápáno jako etický fenomén medicíny i ošetřovatelství, protože je vždy spojeno s jednáním 

jednoho člověka vůči druhému. Od něj se také odvíjejí mravní povinnosti zdravotníků 

provádějících diagnostiku, léčbu a podporu nemocného, a to s cílem navrátit nemocnému 

zdraví a nezávislost jako nejvyšší hodnotu života člověka.  

Ve vývoji lidstva prošel uvedený vztah celou řadou proměn, a to od úplné závislosti pacienta 

na zdravotnících až po jeho nezávislost a respektování autonomní volby. V poslední době, při 

přehnaném respektu autonomie pacienta, může tento vést až k jeho osamocení při 

rozhodování, čímž je pacientovi tato osamocenost jako autonomie vnucována.  
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Oremová uvádí, že ve vzájemné interakci dvou jedinců v procesu péče je nesmírně důležité 

respektovat autonomní rozhodnutí jedince, zvláště pak tehdy, pokud je jedinec zjevně schopen 

činit adekvátní rozhodnutí v péči o své zdraví.
6
  

Paternalismus a autonomie 

Paternalismus je definován Beauchampem a Childressem jako „záměrné potlačení známých 

preferencí osoby nebo jednání jiných osob, kde osoba, která potlačuje, ospravedlňuje své 

jednání tím, že prospívá poškozené osobě, jejíž preference nebo jednání jsou potlačovány.“
7
  

Po druhé světové válce dochází k oslabení pozic paternalismu, lidé si začali více uvědomovat 

důležitost lidských práv a autonomie jedince, a to i ve specifické situaci, tedy v nemoci. 

Technizace medicíny vedla k nárůstu chronicky nemocných, čímž sílil aktivní podíl pacienta 

na péči o vlastní zdraví a v současné době je v USA rozvíjen model chronického onemocnění, 

který spočívá v úctě k autonomii nemocného. Vzniká tak nový náhled na pacienta, kdy osoby 

s chronickým onemocněním jsou svými hlavními ošetřovateli.  

Princip respektu k autonomii spočívá v uznání práva člověka na to mít vlastní názor, dělat 

rozumná rozhodnutí, jednat na základě osobních hodnot a přesvědčení. Porušit autonomii 

člověka znamená zacházet s ním jako s prostředkem, tj. v souladu s cíli jiných, bez ohledu na 

cíle tohoto člověka.
8
  

Dle Hoffmanové byl v 60. letech odmítnut paternalismus a adoptován model autonomie, ale 

v součastné době se ukazuje, že by bylo potřeba u pacientů, kteří nedisponují kapacitou 

k rozhodování, mít k dispozici schéma, které by umožnilo pacientovi zvolit autonomii nebo 

paternalismus, jinými slovy aby si pacient mohl autonomně zvolit paternalismus.
9
 

Etická dimenze Teorie deficitu sebepéče 

Domnívám se, že koncept sebepéče Oremové může být řazen k těm přístupů v ošetřovatelství, 

které výrazně zahrnují respekt k autonomii a umožňují autentický přístup k pacientovi. 

V našem případě se dvě autonomní osoby s vlastní představou o svojí existenci setkávají 

v procesu péče ve vzájemné interakci, jež je Oremovou chápána jako reciproční jednání.  

                                                 
6
 OREM, Dorothea, E., ref. 3, srov. pojetí sebepéče    

   a OREM, Dorothea, E. Nursing Concepts of Practise. 6. vydání. USA: A Harcourt Health Sciences Company, 2001. ISBN 
0-323-00864-X. s. 43 srov. pojetí sebepéče.  
7
 BEAUCHAMP, Tom, L. a James F. CHILDRESS. Principles of biomedical ethics. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

ISBN 13 978-0-19-514332-4. s. 178  
8 BEAUCHAMP, Tom L. a James F. CHILDRESS, ref. 7, s. 64 
9 HOFFMAN, Diane. Choosing Paternalism? Bioetics Forum. 2007. [online]. [cit. 2012–05–05].  Dostupné z: 
http://www.thehastingscenter.org/bioethicsforum/post.aspx?id=272&blogid=140 
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Vzájemný vztah je, podle ní, poznamenán pocitem sounáležitosti, empatií a sympatií jako 

projevu lidské lásky. Tyto projevy lidské lásky jsou v interpersonálních situacích základními 

formami projevu lidství a osobní svobody individua. Představy o aspektech esenciální 

lidskosti mohou být klíčovými pojmy, které umožní sestře pochopit její vlastní vývoj jako 

osoby.  Jsou-li projevy esenciální lidskosti přítomny jak u pacienta, tak u sestry, mají 

pozitivní vliv na vývoj celého vztahu.
10

 Oremová se také zabývá popisem faktorů, které 

ovlivňující schopnosti pacienta a sestry vstoupit do vzájemného kontaktu.  Např. morální 

charakter sestry by měl být podle Oremové důležitým předpokladem pro morální provádění 

ošetřovatelství a měl by zahrnovat umění a moudrost. Moudrost je správný úsudek o věcech, 

které mají být dělány.
11

 Podobně se k této otázce vyjadřuje Wessel, který v tomto kontextu 

hovoří o personální kompetenci, kterou klade na stejnou úroveň jako kompetence odborné, 

metodické a sociální. Předpokladem personální kompetence jsou sebepéče a sebeúcta, které 

umožňují úspěšnou péči o druhého, péči bez paternalismu a sebeobětování.
12

  

V diagnostických konceptech Oremové je také obsaženo posouzení motivace jedince 

k sebepéči a řeší také otázku, že pacienti často odmítají péči nebo na ni reagují negativně, což 

protiřečí Wesselově kritice. Ten uvádí, že Oremová se nezabývá otázkou vůle a tedy ani 

motivací k péči o sebe sama. 

Přikláním se k názoru Taylora a Gotfreyho, že jedinečné ložisko ošetřovatelství 

a ošetřovatelské etiky u Oremové je možné spatřovat v technologickém ošetřovatelském 

systému, kdy ošetřovatelství jako lidská služba má svoje základy na jedné straně v potřebě 

osob na sebepéči (situační potřeba sebepéče) a limitech účelného jednání v sebepéči 

(kompetence sebepéče). A na druhé straně v kompetencích sestry, která pomáhá jednat 

pacientovi v rámci pojetí jeho dobra ve vztahu k jeho zdraví a zvýšení úrovně sebepéče (tedy 

nabytí nezávislosti).
13

  

 

                                                 
10

 OREM, Dorothea, E.,1997, ref. 3, s. 78, 79 
11 OREM, Dorothea, E., 1997, ref. 3. 274  
12 WESSEL, Karl-Fridrich, SCUPIN, Olaf a Thomas DIESNER, ref. 52, s. 45 Ošetřující pečují o pacienty velmi intenzivně 
a intimně, jsou velice blízko prožívání a zvládání nemoci, a s tím souvisejícími zlomy v životě jedince, tento vztah mezi 
pacientem a sestrou je nutně asymetrický, obsahující nebezpečí zneužití moci, proto musí sestra disponovat personální 
kompetencí. V této kompetenci se skrývá respekt k odlišnosti, respekt k situaci člověka, který se nachází v roli pacienta, 
pozorné vnímání se schopností výměny perspektiv, kompetentní citlivé zacházení s pocity druhého i se svými vlastními.  
13 TAYLOR Susan, G. a Nelda S. GODFREY.The Ethics of Orem´s Theory, Nursing Science Quartely. 199, roč. 12, č. 3, 
s. 205, ISSN 0894-3184. 
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3 Respekt k autonomii pacienta v ošetřovatelských 
přístupech  

NANDA taxonomii a Teorii deficitu sebepéče (TDSP) 

Východiska 

D. E. Oremová vycházela z pozic umírněného realismu,
14, 15

 pojetí dobra Lorengana, 

interakčních systémů Sorokina, jednání člověka, pojetí osobnosti Arnolda a z ošetřovatelské 

teorie V. Hendersonové (teorie lidských potřeb). Její teorie je zaměřená na posouzení lidského 

jednání pacienta ve smyslu sebepéče. 

NANDA (North American Association for Nursing Diagnosis) vytvořila ošetřovatelskou 

terminologii pro ošetřovatelské diagnózy NANDA taxonomii. Ošetřovatelské problémy jsou 

v ní řazeny do třinácti domén, které jsou blízké oblastem ošetřovatelského modelu 

M. Gordonové, který vychází z humanistické psychologie.
16

 Základem modelu Gordonové 

jsou funkční vzorce zdraví. 

Teoretický základ pro ošetřovatelskou diagnostiku 

Teorii deficitu sebepéče TDSP 

Sebepéče je chápána jako vědomé jednání, které osoba provádí, aby si zajistila nebo udržela 

zdraví a vytvořila podmínky nutné pro vývoj. TDSP sestává ze tří dílčích teorií: Teorie 

sebepéče, teorie deficitu sebepéče (má stejný název jako celá teorie) a teorie ošetřovatelských 

systémů. Teorie sebepéče obsahuje koncepty, které pomáhají sestře posoudit systém sebepéče 

pacienta. Patří k nim hlavně kompetence sebepéče (se základními dispozicemi, 

potencionálními komponenty a činnostmi sebepéče) a požadavky sebepéče (obecné, vývojové 

a zdravotní). Pokud ovšem požadavky na sebepéči převyšují kompetence sebepéče daného 

jedince, vzniká deficit sebepéče a je nutný zásah sestry.  Deficit popisuje rozsah a aktuálnost 

nedostatečné činnosti odhadní (pochopení situace), transitivní (rozhodování) a produktivní 

(schopnost provedení sebepéče).  

NANDA taxonomie  

                                                 
14 BANFIELD, B., E. A Philosophical Inquiry of Orems´ Self-care Deficit Nursing Theory. Dissertation, Wayne state 
University, Detroit, Michigan, 1997. s. 14 
Umírněný realismus - [online]. [cit. 2012–09–11] Dostupné z: http://leccos.com/index.php/clanky/realismus Umírněný 
realismus považuje obecné za reálně přítomné v jednotlivých věcech a v rozumu.  
15 OREM, Dorothea, E. Nursing Concepts of Practice, 6. vydání, USA: A. Harcourt Health Sciences Company, 2001, ISBN 0-
323-00864-X. 
16 MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta 
veřejných politik, 2009. 

http://leccos.com/index.php/clanky/realismus
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Funkční vzorce zdraví představují optimální účelné vzorce chování člověka (jedince, rodiny, 

komunity), jež při zohlednění věku (vývoje), kulturních faktorů prostředí přispívají ke zdraví, 

kvalitě života a k využití lidského potenciálu. Dysfunkční vzorce zdraví popisují reakci 

pacienta na problémy ve třinácti oblastech (podpora zdraví, výživa, vylučování, aktivita 

a odpočinek, percepce, sebepercepce, role, sexualita, tolerance zátěže, životní princip, 

bezpečnost, komfort, růst a vývoj), což vede ke stanovení ošetřovatelské diagnózy. Tyto 

reakce se sestra snaží zachytit popisem jejich příznaků (určujících znaků) a příčin 

(souvisejících faktorů). Pokud jsou diagnózy rizikové (potenciální) stanovují se rizikové 

faktory, jedná se o faktory fyziologické, psychologické, genetické nebo chemické, které 

zvyšují náchylnost jedince ke zdravotním problémům.
17

 

Je rozlišováno několik typů diagnóz, a to aktuální, potenciální, podporující zdraví (ochota ke 

zlepšení) a syndromové diagnózy (zahrnuje několik diagnóz např. posttraumatický 

syndrom).
18

  

Z uvedeného vyplývá, že ošetřovatelská diagnostika TDSP posuzuje jednání člověka v rámci 

odhalení adekvátnosti jeho péče o sebe sama v určité situaci, tzn. záměrné činnosti vedoucí 

k regulaci jeho situace spojené se zdravím. NANDA taxonomie se snaží odhalit reakce 

pacienta na problémy v určité situaci, které nepodporují funkční vzorce zdraví. Tato reakce 

pacienta je pak popsána v sedmi osách a seřazena do výčtu určujících znaků (projevů) a příčin 

(souvisejících nebo rizikových faktorů).  

Příklad pacienta s ileostomií – TDSP klade důraz na to, jak pacient vnímá svoji situaci (tedy 

situační potřebu sebepéče), co si o ní myslí, jak ji zamýšlí korigovat, jaké schopnosti k tomu 

vykazuje a které činnosti vykonává. Ty činnosti, které jsou adekvátní pro zvládnutí nové 

situace, sestra akceptuje a zahrne do plánu péče. Sestra pracující s NANDA taxonomií 

posuzuje reakce pacienta na problémy ve třinácti oblastech a snaží se tyto zachytit v podobě 

projevů (určujících znaků) a příčin (souvisejících faktorů), a tím stanovit ošetřovatelskou 

diagnózu. Z posouzení je zřejmé, že sestra velmi málo pracuje s potenciálem klienta, tzn. 

s tím, co klient už umí, jak hodnotí svoji situaci. 

Komunikace ve vztahu pacient a sestra 

U TDSP je komunikace zaměřena na rozbor jednání pacienta a odhalení jeho systému 

sebepéče pomocí popsaných diagnostických konceptů. Jedná se o rozbor důvodů jednání 

pacienta, rozbor příčin deficitu sebepéče, představení objemu činností nutných pro zvládání 

                                                 
17

 HERDMAN, T., Heather. NANDA International, ošetřovatelské diagnózy, definice a klasifikace 2009-2011. Praha: Grada, 
2010. ISBN 978-80-247-3423-1. s. 45 
18

 HERDMAN, T. Heather, ref. 17, s. 23, 45 
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nové situace, přičemž je kladen důraz na edukaci pacienta i rodiny. Jako nezbytné 

komponenty adekvátního jednání sestry popisuje Oremová ošetřovatelskou moudrost 

a esenciální lidskost. Oremová se také zabývá situacemi, které mohou bránit sestře v péči 

o určitého pacienta, ale i situacemi, kdy pacient péči odmítá. V tom případě by sestra, dle 

Oremové, měla uplatnit kreativní schopnost a pomoci pacientovi zorientovat se v problémové 

situaci, a to pomocí dialogu a dohody. 

NANDA taxonomie je predisponována k určité úrovni komunikace, která je dána výčty 

určujících znaků a souvisejících faktorů. Ve vztahu k pacientovi je požadováno, aby sestra 

rozvinula kompetence ošetřovatelského diagnostika, k nimž patří kompetence intelektuální, 

interpersonální a technické. „Intelektuální kompetence zahrnují znalosti ošetřovatelských 

diagnóz a myšlenkové procesy pro jejich využití. Interpersonální kompetence se vyznačují 

komunikačními dovednostmi. Technické kompetence sestry zahrnují dovednosti provedení 

ošetřovatelského posouzení. K osobním schopnostem sestry jsou řazeny tolerance 

nejednoznačnosti a reflexivní praxe. Tolerance nejednoznačnosti umožňuje sestře brát 

v úvahu širokou škálu ovlivňujících faktorů v rámci diagnostického procesu a zaměřit se na 

nejpřesnější diagnózy. Reflexivní praxe je schopnost sestry přemýšlet o vlastním chování 

a rozhodování, které ovlivňuje diagnostický proces.“
19

 

Cíl ošetřovatelské péče a podpora pacienta 

U TDSP je cílem ošetřovatelské péče zvýšit kompetence sebepéče pacienta, a tím docílit 

účelného jednání jedince v dané situaci, čímž by se měla posílit jeho samostatnost. Podporu 

volí sestra dle deficitu sebepéče jako formu edukace nebo úplnou, případně částečnou 

kompenzaci. 

V NANDA taxonomii je cílem péče navodit funkční vzorce zdraví jedinců. Identifikace 

jedincových prožitků nebo reakcí na problémy (např. v oblasti spánku) umožní sestře tyto 

korigovat a pomoci pacientovi v podpoře zdraví a dosažení pocitu pohody.
20

 Sestra pracuje 

s klasifikací ošetřovatelských intervencí (NIC - Nursing Interventions Classification) 

a ošetřovatelských výsledků (NOC -  Nursing Outcomes Classification) z jejichž výčtu vybírá 

ty, které se jí jeví jako nejvhodnější ke zvládnutí pacientových problémů. Jedná se o systém 

předem daný, který sestra nemůže upravit, protože je zamýšlen pro počítačové databáze. Tato 

skutečnost s sebou přináší určitá omezení v oblasti respektu pacientovy autonomie. 

                                                 
19

 HERDMAN, T. Heather,  ref. 17, s. 7, 10 
20

 HERDMAN, T. Heather, ref. 17, s. 4 
 



Příloha č. 3 

 14 

4 Noncompliance a odpovědnost v ošetřovatelských 
přístupech 

NANDA taxonomii a Teorii deficitu sebepéče 

V procesu rozhodování, podle Haasové a Kohlenové, hrají sestry roli iniciátora, 

zprostředkovatele, poradce, pozorovatele, doprovázejícího a také obhájce.
21

 Problém je 

mnohdy v tom, že zdravotník sice chce konat dobro pro pacienta, ale nepoloží si otázku, co je 

to to dobro a jak vypadá životní plán daného pacienta.  Ve zdravotnické praxi se to projevuje 

tak, že zdravotník si myslí, že ví, co je pro pacienta dobré, dává mu rutinní odborná 

doporučení a rady, které mají být dodržovány. Někteří pacienti tato doporučení ovšem 

nedodržují nebo ne zcela dodržují, a často a velmi rychle potom dostávají označení neochotný 

spolupracovat (noncompliance).  

V literatuře je neochota ke spolupráci (noncompliance) kritizována, protože zdůrazňuje 

podřízenou pozici pacienta ve vztahu ke zdravotníkovi. NANDA taxonomie definuje 

noncomplianci jako stav, v němž jedinec vyjádřil požadavek a záměr držet se léčebných 

doporučení, ale v praxi jej nedodržuje.
22

 Úmyslná nespolupráce pacienta, podle Bakkera, 

Kastermansové a Dassena, není vždy posuzována ke zdraví a pocitu pohody jedince. A navíc 

doporučení zdravotníků, jako expertů, podle nich, nejsou neomylná. Léčba může selhávat a 

diagnózy mohou být nesprávné.
23

 

Existují i nemocní, kteří prostě o sebe pečovat nechtějí na základě vlastního autonomního 

rozhodnutí. Směrodatné je podle Bakkera, Kastermansové a Dassena poznání, že je to vždy 

pacient, pokud vykazuje autonomní kompetenci, který v konečném důsledku nese 

odpovědnost za řízení léčebného režimu jako ošetřovatelské diagnózy. Tito autoři se snaží 

o vyloučení diagnózy noncompliance z výčtu diagnóz a o její nahrazení diagnózou 

neefektivní řízení léčebného režimu. Přičemž diagnózu neefektivní řízení léčebného režimu 

přirovnávají k deficitu sebepéče vyjádřenému Oremovou, kdy podle nich jde o vztah situační 

potřeby sebepéče a kompetencí sebepéče.
24

 Dle mého názoru se jedná o velmi povrchní 

analýzu na rozdíl od diagnostiky pomocí konceptů sbepéče, která je komplexní a zahrnuje jak 

perspektivu pacienta (kompetence sebepéče), tak perspektivu sestry (situační potřebu 

                                                 
21 HAAS, Margit a Helen KOHLEN. Entscheidungsfindungsprozesse über eine künstliche Ernährung am Lebensende bei 
Patienten mit Demenz – wer entscheidet? In Bulletin Luxembourgeois des Questions Sociales, Luxemburg: Aloss 2012. 
ISSN 2071-2486. s. 177 
22

 BAKKER, Roel, H., KASTERMANS, Marijke, C., a Theo W. N. DASSEN, An Analysis of the Nursing Diagnosis Ineffective 
Management of Therapeutic Regimen Compared to Noncompliance and Orem´s Self-Care Deficit Theory of Nursing. 
Nursing Diagnosis Volume 6, No 4, October-December, 1995. s. 161-166, s. 161 
23

 BAKKER, Roel, H., KASTERMANS, Marijke C. a Theo W. N. DASSEN, ref. 22, s. 162 
24

 BAKKER, Roel, H., KASTERMANS, Marijke, C. a Theo, W. N. DASSEN, ref. 22, s. 165 
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sebepéče) a podle stupně deficitu sebepéče sestra také určuje způsob podpory daného jedince, 

přičemž klade velký důraz na edukaci. Jde tedy o komplexní logickou záležitost, spíše než 

o pouhý výběr hodících se projevů, příčin a intervencí. V NANDA taxonomii Herdmanová 

u diagnózy neefektivní řízení léčebného režimu uvádí projevy jako například, že pacient 

vyjadřuje touhu zvládnout léčbu nemoci, prevenci následků, nepřijal opatření ke snížení 

rizikových faktorů apod. Mezi příčinami je uvedena bezmocnost, která na jiném místě 

publikace figuruje jako diagnóza, stejně jako konflikt v rodině nebo nedostatek znalostí, takže 

zůstává otázkou, pokud sestra zvolí jednu z těchto příčin a řeší ji jako problém, jestli tím 

vyřeší i diagnózu neefektivní řízení léčebného režimu. Z uvedených příkladů ošetřovatelských 

diagnóz je zřejmé, že sestry vybírají z nabídky příčin, proč pacient vykazuje neochotu 

spolupracovat nebo neadekvátně řídí léčebný režim, což určitým způsobem omezuje jejich 

diagnostické možnosti a velmi závisí na zkušenostech sestry, jak celou situaci posoudí.  

S otázkou sebepéče, rozhodování a (ne)ochoty ke spolupráci úzce souvisí otázka 

zodpovědnosti. Obecně se sice poukazuje na to, že zaměstnanci zdravotnického zařízení 

nesou za pacienta, při jeho hospitalizaci, odpovědnost. Ale Vondráček a Wirthová tento názor 

upřesňují: „Poskytovatelé zdravotní péče nesou odpovědnost pouze za zdravotní stav 

a bezpečnost ošetřovaného pacienta. Nikoliv za chování a jednání svéprávného pacienta.“
25

 

Lékaři jsou přitom zodpovědní za naordinování a provedení diagnosticko-terapeutických 

opatření, která vedou k uzdravení a zmírnění útrap nemocného. Lékaři se tedy více zaměřují 

na nemoc, její projevy, diagnostiku a léčbu. Přínosem ošetřovatelství tomuto procesu je 

pomoc při řešení pacientových problémů vyplývajících ze situace nemoci a posílení jeho 

sebepéče. Pacienta, který vykazuje autonomní kompetence, nese odpovědnost za vlastní život 

a životní plán, vlastní zkušenosti se zvládáním nemoci a tím i za (ne)ochotu podílet se na 

procesu péče.  

Allwicher také uvádí, že kritici autonomního přístupu zastávají názor, že pacienti často 

přenechávají odpovědnost na zdravotnících a nechají rozhodovat lékaře nebo sestry.
26

 Podle 

Holmese se projevuje neustále větší snaha o integraci EBN (Evidence Based Nursing), která 

                                                 
25

 VONDRÁČEK, Lubomír a Vlasta WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-
247-3132-2. s. 32 
26 ALLWICHER, Volker. Ein professionelles Handlungsfeld. Pflegezeitschrift 2010, roč. 63, sešit 1, s. 16-18. ISSN 0945-
1129. 
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využívá výsledků randomizovaných studií, a tím, podle autora, neposkytuje pacientům ani 

ošetřujícím prostor pro individuální rozhodnutí.
27

 

V TDSP sestra posuzuje systém sebepéče, a i  když se sestře mohou jevit některé činnosti 

sebepéče pacienta jako méně vhodné, i tak mohou být účinné pro zvládání jeho problémů. 

V tom případě se sestra nesnaží je násilně změnit, ale naopak ponechává pacientovi dále 

kontrolu, a tím pádem i zodpovědnost nad danou činností. Tento aspekt je důležitý například 

u chronicky nemocných, kteří se některým autorům jeví jako experti na život s nemocí.
28

 

V NANDA taxonomii se sestra zaměřuje na odhalení dysfunkčních vzorců zdraví výběrem 

z výčtu projevů toho, co nefunguje a nalezením adekvátní příčiny. Tak kdybychom třeba vzali 

omezení pohybu, k tomuto zaměření nalezeme deset diagnóz, přičemž devět z nich má stejnou 

příčinu (bolest, muskuloskeletární poškození). Je otázkou, když se sestra zaměří na zvládnutí 

bolesti, jestli tím vyřeší i diagnózy pohybové. A protože tato taxonomie pracuje s potenciálem 

pacienta jen okrajově, nezohledňuje příliš jeho náhled na danou situaci a tím také soustřeďuje 

odpovědnost více do rukou sestry. 

Závěr 
These práce: Hlavním přínosem Oremové teorie sebepéče je, že přiměřeným způsobem vede 

sestru k respektování pacienta a jeho pojetí péče o sebe. 

 

Pro svou thesi uvádím následující důvody: 

Protože v  popisu teorie Oremové chybí zakotvení nejdůležitějších pojmů, kterými jsou osoba 

a jednaní člověka, do filosoficko-etických souvislostí, pokusila jsem se je doložit.  

Oremová chápe sebepéči jako provádění aktivit pro sebe sama a prostřednictvím sebe sama. 

Vnímá ji jako lidskou regulatorní funkci člověka, tzn. jako vědomé chování člověka 

prováděné jedincem se záměrem udržet, podpořit zdraví nebo vytvořit podmínky nutné pro 

jeho vývoj. 

Pojem sebepéče vychází z Oremové pojetí pacienta jako osoby. Na tomto místě se dostává ke 

slovu argumentace personalismu. Pojetí osoby Oremové koresponduje s nahlížením osoby ve 

                                                 
27 KÖPKE, Sascha a Gabriele MEYER. Evidenzbasierte Patienteninformation und informierte, geteilte Entscheidungsfindung: 
Eine Aufgabe für die Pflege? Pflegezeitschrift 2010, roč. 63, sešit 1, s. 12-15. ISSN 0945-1129, s. 12-15 
28 BODENHEIMER, Thomas, et al. Patient Self-management of Chronic Disease. In Primary Care, current as of June 18, 
2009. JAMA. 2002, roč. 288, č. 19, s. 2469-2475. ISSN 0098-7484, s. 2470 
 Bodenheimer uvádí koncept kolaborativní péče založený na zvyšování sebemanagementu pacienta a zdůrazňuje posun 
pacientů na pozici hlavního ošetřujícího, avšak s výraznou odpovědností zdravotníků, kteří musejí užít svých zkušeností 
k tomu, aby informovali a aktivizovali pacienta a pomohli mu podpořit systém sebepéče a rozvíjet jeho reálné plány jednání 
v péči o sebe sama. 
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smyslu personalismu, který vyzvedává povahu lidské bytosti, jež se ve společenství s druhými 

lidmi vyvíjí a stává se jedinečnou. Druhou důležitou stránkou teorie Oremové je pojetí jedince 

jako jednajícího pro sebe sama, ale i vůči druhým. Zde můžeme uplatnit pojem starosti o sebe 

sama (selfcare, Selbstsorge), která má své historické kořeny u stoiků a ve starém Řecku, 

zahrnuje v sobě nejen pojem sebe (já), ale i jeho existenci a budoucnost ve společnosti, tedy 

jeho životní plán. A jako taková má sebepéče svoje kořeny spojené s vývojem lidstva 

a kultivací péče o duši, z níž vzešla.  

Pro podporu své these jsem srovnala NANDA taxonomii s teorií Oremové z hlediska 

zachování svébytnosti (autonomie) pacienta. 

NANDA taxonomie sice vychází z konceptuálního modelu Gordonové založeného na 

humanistické psychologii a filosofii holismu, ale v konečném důsledku klade větší důraz na 

biologickou stránku jedince. Svými 172 ošetřovatelskými diagnózami tříští pozornost sestry a 

nutí ji do určité uniformity bez ohledu na individualitu pacienta. NANDA taxonomie se v této 

souvislosti vyjadřuje o lidské reakci na problémy, které popisuje určujícími znaky (projevy) a 

souvisejícími faktory (symptomy). Pokud bychom reakci pojímali skutečně jako chování, 

které je řazeno na nižší ontologický stupeň, než chování účelné (čili jednání), mohli bychom 

říci, že nerespektuje jedince jako celek. I ta skutečnost, že je tato taxonomie zamýšlená pro 

počítačové databáze, vedla k určitým úpravám a součastné podobě, která vykazuje své limity 

v respektu k autonomii pacienta. Navíc NANDA taxonomie využívá potenciálu jedince jen 

okrajově a to v nově zavedených diagnózách „Ochota ke zlepšení…..“ Domníván se, pokud 

chce sestra sestavit adekvátní plán péče pro daného pacienta, musí u každého problému 

integrovat jeho náhled na situaci, jeho účelná řešení a ne jen v určitých oblastech 

(doménách/třídách). Jinými slovy by se tedy dalo říci, že NANDA taxonomie, klade do 

popředí zájem sestry a zdravotnického zařízení, méně pak náhled pacienta, tedy jeho 

autonomii. 

Wessel v kritice Oremové nechává otevřenou otázku, zda není autonomie pacienta podřízena 

odborným znalostem ošetřujících o tom, co je v dané situaci normální a které deficity 

sebepéče mohou vzniknout. Nedomnívám se, že by z tohoto hlediska byla autonomie pacienta 

podřízena a to ze dvou důvodů. Zaprvé TDSP vede sestru svými diagnostickými koncepty 

k posouzení jednání pacienta v určité situaci, všímá si faktorů, které účelnost tohoto jednání 

ovlivňují, a posuzuje funkčnost systému jednání pacienta v péči o sebe sama. A teprve na 

základě toho je sestavena konkrétní situační potřeba sebepéče daného pacienta v situaci 

nemoci. Samozřejmě sestra může předpokládat, které problémy mohou nastat například u 
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pacienta s diabetem nebo s astmatem, ale jestli je pacient skutečně vykazuje, je otázkou 

aktuálního posouzení sestrou. Zadruhé Oremová popisuje ošetřovatelskou moudrost jako 

dovednost, která sestru v této diagnostice a sestavení plánu vede. Jinými slovy je možné 

vyjádřit, že TDSP, respektuje účelný systém sebepéče pacienta a integruje jej do plánu péče 

se záměrem zvýšit jeho kompetence v péči o sebe sama a tím i jeho nezávislost.   

Se sebepéčí souvisí i  otázka rozhodování a odpovědnosti. V procesu péče se může stát, že 

pacient odmítá jedno nebo více zdravotnických opatření a bývá pak poměrně často označován 

za neochotného spolupracovat. Označení pacienta pojmem noncompliance představuje jeho 

jednostranné posouzení zdravotníkem a znamená konec diskuse a jaksi uvolňuje ruce 

zdravotníkům v otázce zodpovědnosti. 

 Takže dalo by se říci, že to co by sestra v NANDA taxonomii označila jako problém, by 

sestra užívající sebepéče nemusela nutně jako problém označit, pokud by jej pacient svými 

silami uspokojivě kompenzoval a dovedl také zdůvodnit své jednání.  Je možné potvrdit 

výpověď, že Teorie deficitu sebepéče Oremové se svými koncepty přirozeným způsobem 

vede sestru k respektu pacientova pojetí péče.   

Domnívám se, že mravní rozměr teorie sebepéče, tedy respektování pacienta a jeho pojetí 

péče, je možno spatřovat v tom, jak sestra posuzuje systém sebepéče pacienta a vztahuje jej 

k potřebě na sebepéči v dané situaci. Jinými slovy, při provádění své ošetřovatelské 

diagnostiky odhaluje, v čem pacientova sebepéče selhává, a kde je adekvátní. Podle toho je 

sestra schopna pacientovi účelně pomoci zvýšit jeho kompetence sebepéče a tím i jeho 

nezávislost. Proto by měla být sebepéče vnímána jako podmínka respektování autonomie 

druhého a její zvýšení jako cíl péče. 
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