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,,Abychom mohli něco zlepšit, musíme to změnit. Abychom mohli něco změnit, 

musíme tomu rozumět. Abychom mohli něčemu rozumět, musíme to změřit.“ 

                                                      W. Edwards Deming 

 

 

 

 

 

1 ÚVOD 

Ve vyspělém světě jsou všechny oblasti lidské činnosti ovlivněny stoupajícím 

významem kvality. Jakost – kvalita, je často skloňovaným slovem. Také ve 

zdravotnictví je manažerským trendem orientovat se na kontinuální zvyšování kvality 

zdravotní péče. Kvalitou ve zdravotnictví se musíme zabývat především z těchto 

důvodů: máme mnohem informovanější, vzdělanější pacienty, kteří spolurozhodují 

o své další léčbě a kteří kladou důraz na kvalitní zdravotní péči. Dalším důvodem jsou 

i ekonomické limity, které si vyžadují zásadní změnu v poskytování zdravotní péče. 

Jednou z cest, jak omezené ekonomické zdroje kontrolovat, je důsledné sledování 

kvality ve zdravotnictví (Janečková, Hnilicová, 2009). ,,Pojem kvalitní v sobě obsahuje 

především schopnost uspokojit potřeby pacientů, tedy přinášet očekávaný užitek, ale 

i objektivně definovaný a měřitelný užitek vyjádřený standardizovanou potřebností 

a experty očekávaným, tedy obvyklým výsledkem péče“ (WHO, 1999, s. 96).  

Mezi účinné nástroje zajišťování kvality ve zdravotnictví patří standardy, audity, 

akreditace a certifikace. Standardy ošetřovatelské péče jsou neoddělitelnou součástí 

systému řízení kvality. Jsou prostředkem ke kontinuálnímu zvyšování kvality 

ošetřovatelské péče a umožňují realizaci auditů. V rámci zvyšování kvality 

ošetřovatelské péče sestry pracují na programech kvality, které se zabývají vytvářením 

norem – standardů ošetřovatelské péče, srovnáváním standardů s praxí, analýzou 

výsledků auditů a zaváděním následných opatření.  

Pracuji v Oblastní nemocnici v Náchodě, a. s., (dále jen ONN, a. s.) jako 

koordinátorka Rady pro ošetřovatelské standardy, a proto mi je oblast standardizace, 

zejména standardizace ošetřovatelské péče velmi blízká. 

Na jaře 2010 jsem v ONN, a. s., provedla diagnostiku v oblasti standardů 

ošetřovatelské péče, která byla zaměřena na standardy v pilotní verzi. Cílem diagnostiky 

bylo zefektivnění tvorby standardů, zejména účinné připomínkování jejich pilotní verze. 

Aby došlo k zefektivnění metodiky standardů (od zadání tématu, přes pilotní verzi až po 
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definitivní verzi), bylo nutné, aby se zlepšil přístup sester ke studiu standardu v pilotní 

verzi. Sestry mají standard v pilotní verzi přečíst a na základě ověřených praktických 

zkušeností uvést připomínky. Často se však stávalo, že sestry připomínkovaly standard 

až ve verzi definitivní, což bylo neefektivní a kontraproduktivní. Na základě nových 

poznatků získaných z diagnostiky byla vypracována směrnice ONN, a. s., č. 018 –

,,Metodika tvorby standardního ošetřovatelského postupu v ONN, a. s.“.  

Během diagnostiky jsem narazila na velmi negativní postoj ke standardizaci, 

a proto jsem se ve své diplomové práci zaměřila na zkoumání postojů nelékařských 

zdravotnických pracovníků (dále jen NLZP) ke standardizaci a na změnu postojů NLZP 

k standardům a na implementaci standardizace ošetřovatelské péče pomocí 

informativních a vzdělávacích aktivit.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Pojem kvalita 

„Kvalita (z lat. qualis, jaký); všechno to, nač se ptáme otázkou „jaký“, vlastnost, 

již nelze měřit ani vyjádřit číslem (např. hebkost). Novověká filosofie rozlišila kvality 

primární, které jsou ve věcech (např. velikost, tvar, pohyb), a kvality sekundární, které 

věc vyvolává v našem vědomí (např. barva, jas, tón). Ty se pak věda snaží nahradit 

měřitelnými kvantitami“ (Sokol, 1998, s. 318). 

Dějiny pojmu kvalita jsou důkazem, že pojetí této kategorie nebylo ucelené 

a měnilo se v jednotlivých historických etapách. Jakost, jejímž plnohodnotným 

synonymem je i původem latinské slovo kvalita. Tento termín se používal již před 

naším letopočtem a patrně jako první jej použil starověký filosof Aristoteles (384–322 

př. n. l.), který kvalitu označil jako ,,druhovou odlišnost podstaty, tj. zároveň vyjadřující 

to obecné, co kategorizuje třídu stejnorodých objektů“ (Ilustrovaná encyklopedie, 1995, 

s. 518). Kvalita je podle Aristotela jednou z deseti kategorií, které představují nejvyšší 

rody pojmů vypovídajících o věcech, ale také způsoby bytí. Aristoteles rozděluje kvality 

na primární, které jsou přirozené, a sekundární či nahodilé, které jsou věcem nebo 

osobám přisuzovány. Tomáš Akvinský (1225–1274) doplnil Aristotelovu nauku 

o kvalitě: „Kvalita je determinatio absoluta secundum formam“ – nejvyšší určení podle 

formy. Jde o různost stupňů kvality bytí, jak je v jednotlivých jsoucnech realizováno“ 

(Dvořák, 2004). 

V 16. století se filosofové dohadují, zda dané do kvality dorůstá, nebo je to 

vrozené, jde o spor mezi existencialisty a esencialisty. Francis Bacon (1561–1626) 

a René Descartes (1596–1650) v podstatě navazují na práci Aristotela. Anglický filosof 

John Locke (1632–1704) v jedné ze svých esejí řešil rozdíl mezi primární a sekundární 

kvalitou. Primární kvalitu označil jako objektivní stav objektu a sekundární kvalita se 

tvoří pomocí lidských smyslů, toto pojetí kvality je víceméně platné dodnes (Dvořák, 

2004). 

,,Kvalita u člověka, a to optimální kvalita, je záležitostí středu mezi dvěma 

krajnostmi. Nejlepší kvalita neznamená nutně mít něčeho nejvíce nebo naopak nejméně, 

ale vlastnit přiměřeně“ (Dvořák, 2004, s. 11).  
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2.1.1 Obecné definice kvality 

Termín kvalita-jakost má několik definic. V Ottově všeobecné encyklopedii 

v novém aktualizovaném vydání je ,,kvalita, jakost; vše, na co se lze ptát otázkou „jaký“ 

(Ottova všeobecná encyklopedie, 2010, s. 735). Autoři Vodáček a Vodáčková slova 

jakost a kvalita jako synonyma nevnímají: ,,zatímco kvalita se vztahuje k širokému 

spektru různých činností v rámci organizace, jakost je vztahována ke konečným 

výstupům činnosti organizace“ (Vodáček, Vodáčková, 2009, s. 269). Průkopníci 

managementu kvality dvacátého století Juran a Crosby pojem kvality vymezovali jako 

způsobilost k užití či shoda s požadavky. Jaroslav Nenadál a kolektiv uvádí, že ,,jakost 

představuje komplexní vlastnost výrobků, služeb, informací, lidí a systémů projevující 

se určitou mírou schopnosti plnit požadavky, které jsou na ně kladeny“ (Nenadál a kol., 

2011, s. 14). Definice normy ČSN EN ISO 9000:2006 označuje kvalitu jako ,,stupeň 

splnění souborem inherentních charakteristik“ (Nenadál a kol., 2011, s. 13).  

Zajímavá z hlediska služeb je definice kvality podle Gnotha a Bennetta, ve které 

kvalitu označují jako „minimální úroveň služby, kterou se organizace rozhodne nabízet 

s cílem uspokojení potřeb svých klientů. Zároveň je kvalita stupněm konzistence, kterou 

může organizace udržet při poskytování této předem určené služby“ (Seaton, Bennett, 

1996, s. 189). 

Obecně se však dá říci, že kvalita je, když je zákazník spokojený, což je 

subjektivní rozměr pojmu kvalita a jeho protipól - objektivní rozměr ,,představuje 

sledování přesně nastavených a dohodnutých kritérií“ (Madar, 2004, s. 27). 

2.2 Historie kvality 

Kvalita, která nás ovlivňuje na každém kroku, není pouze fenoménem dvacátého 

a jednadvacátého století. První vymezil hranici mezi kvalitním a nekvalitním 

starobabylonský panovník Chammurabi (18. př. n. l.). Ten vydal tzv. Chammurabiho 

zákoník, který byl jedním z prvních psaných zákoníků na světě. Chammurabiho zákoník 

je vyryt na dioritové stéle. Nahoře je reliéf Chammurabiho, jak se modlí k bohu Slunce 

a spravedlnosti Šamašovi. Chammurabiho zákoník obsahoval 282 článků, tzn. 282 

případů, za co udělovat trest. Obsahoval konkrétní, často kruté tresty za konkrétní činy; 

byl psán podle zásady „oko za oko, zub za zub“ (Kovář, 2012).  
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Obr. č. 1 – Horní část stély s Chammurabiho zákoníkem 
(Zdroj: http://iuridictum.pecina.cz/w/Chammurabiho_z%C3%A1kon%C3%ADk) 

 

Ve středověku kvalitu prodávaného zboží kontrolovali domácí mistři různých 

řemesel určení samosprávou města, kteří měli právo nekvalitní zboží zabrat. Vybraní 

konšelé kontrolovali správnost měr a vah za pomoci rychtáře, písaře, pacholků nebo 

biřiců. Rychtář měl právo zatýkat a vzepřít se jeho rozhodnutí znamenalo ve starších 

dobách ztrátu hrdla, v 16. století useknutí ruky (Hájková, 2003). 

Pravomoci městské správy, rychtáře a konšelů postupně přebíraly vznikající 

cechy. Cechmistři mimo jiné dohlíželi i na kvalitu práce mistrů. K významnému střetu 

mezi cechy a panovníkem došlo za vlády Karla IV., který si uvědomoval nebezpečí 

monopolizace řemesla, která by zabránila volné konkurenci, což by ovlivnilo i kvalitu 

a ceny zboží. V polovině 14. století však nastal obrat a rozvoji cechů přestalo být 

bráněno. Od počátku 15. století vykonával dozor a odborný dohled nad řemeslem 

cechmistr (Hájková, 2003). 

Konec cechů se datuje do roku 1859, kdy byly živnosti a řemesla prohlášeny za 

svobodné a řemeslo mohl provozovat každý, kdo si zakoupil živnostenský list. Toto 

uvolnění přineslo nárůst počtu řemeslníků, ale výrazně zhoršilo kvalitu zboží (Hájková, 

2003).  

Přelom ve sledování kvality nastal s rozmachem manufaktury v 17. století. 

Manufaktury byly velké dílny, v nichž docházelo k dělbě práce. Za výrobek nebyl 

zodpovědný pouze jeden člověk, jako u modelu řemeslné výroby, kde výrobce přišel do 

přímého styku se zákazníkem a mohl okamžitě reagovat na požadavky zákazníka. Slovo 

kvalita se ve slovníku běžného člověka nevyskytovalo, ale zákazníci se ptali, co za své 

peníze získají, za kolik a jak dlouho jim to bude sloužit, a na základě těchto kritérií se 

mohli rozhodnout, co zakoupí (Dvořák, 2004). 
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Snahy o zvýšení produktivity práce vedly k zavedení prvních výrobních linek, 

zejména v automobilovém průmyslu. Začal se kontrolovat celý proces výroby na 

jednotlivých úsecích práce, například ve Fordových závodech byla zavedena profese 

a speciální funkce technických kontrolorů, na jejichž bedrech spočívala odpovědnost za 

kvalitu (Nenadál a kol., 2011). 

Nový rozměr kvality nastal s rozmachem zbrojního průmyslu, zejména během 

2. světové války. Jakost zbraní rozhodovala o výsledku války, kvalita se stala kritickou 

součástí válečného úsilí. Nejdříve se kontroloval celý proces výroby zbraní, později 

armáda začala používat metodu výběru vzorků zbraní pro kontrolu, čímž došlo 

k urychlení a zjednodušení procesu. Objevily se první statistické metody kontroly 

jakosti (Štegmannová, 2011). 

Po válce nastal především ve Spojených státech amerických velký ekonomický 

rozvoj, nabídka zboží převyšuje nad poptávkou. Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu 

zákazník upřednostňuje. Ve výrobě začíná zaměření na zlepšení procesů a lidí, které je 

použili. W. Edward Deming (1900–1993), Joseph M. Juran (1904–2008) a Armand 

V. Feigenbaum (*1922) se zasloužili o rozvoj kvality zejména v Japonsku, čímž 

výrazně přispěli k japonskému předstihu jakosti výrobků a služeb. S jejich jmény je 

spojený pojem Total Quality Management - úplné řízení jakosti (dále jen TQM), který 

je i v současnosti dynamicky se rozvíjející koncepcí (Vodáček, Vodáčková, 2009). 

V roce 1987 vznikly normy ISO řady 9000, které dokumentují všechny podnikové 

procesy a posuzují shodu systémů pomocí certifikačních auditů. V dalších letech byly 

tyto normy upraveny a doplněny. Vznikaly speciální podnormy pro jednotlivé oblasti, 

jako třeba pro zdravotnictví, které vyšly v březnu roku 2001 v Detroitu (Nenadál a kol., 

2011). Motto moderního managementu: ,,nezbytnou dlouhodobou podmínkou 

úspěšného podnikání je kvalita veškeré práce ve srovnání s rozhodující konkurencí“ 

(Vodáček, Vodáčková, 2009, s. 269). 

2.2.1 W. Edwards Deming a model PDCA 

William Edwards Deming (1900–1993) byl americký statistik, který proslul 

zejména v řízení jakosti. Zaobíral se statistickými metodami aplikovanými při kontrole 

výroby a řízení v Japonsku, kde pořádal také kurzy pro manažery, inženýry a studenty 

ve statistické kontrole procesů a v oblasti řízení kvality. Rozvoj a ověření poznatků 

W.E. Deminga vedlo k japonskému předstihu v kvalitě výrobků a služeb vůči jejich 
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západním konkurentům. Jednou z jeho nejznámějších knih je ,,Out of the Crisis“ (Ven 

z krize) z roku 1986, kde publikoval tzv. 14 bodů doporučení pro uplatnění úplného 

řízení kvality v manažerské práci (Vodáček, Vodáčková, 2009). 

 

14 Demingových bodů: 

 

 Vytvořte trvalé a motivující podmínky pro zlepšování výrobků a služeb. 

 Přijměte novou filosofii všestranného úsilí a péče o kvalitu. 

 Zbavte se závislosti na plné kontrole jakosti, ale zajistěte dobrou technickou 

přípravu výrobků a dobrou produkci. 

 Preferujte spolehlivé a důvěryhodné subdodavatele, cena subdodávek musí být 

odpovídající garantované úrovni jakosti. 

 Zdokonalujte a zefektivňujete systémy a procesy plánování a realizace výroby.  

 Zvyšujte systematicky kvalifikaci všech zaměstnanců ovlivňující kvalitu práce 

firmy. 

 Zaveďte moderní metody tvůrčího vedení lidí, tzv. leadership. 

 Vytvořte podmínky pro účinnou komunikaci mezi vedoucími a jejich 

podřízenými. 

 Podporujte týmovou práci a spolupráci mezi jednotlivými útvary. 

 Zbavte se nátlaku na podřízené k stoprocentní kvalitě, nízká jakost často 

nesouvisí s možnostmi pracovníků a nátlak na kvalitu pak vyvolává negativní 

reakce. 

 Využívejte motivace a tvůrčího vedení lidí. 

 Vytvořte podmínky pro stimulaci pracovníků, například odměny za kvalitní 

práci. 

 Zaveďte vzdělávací programy k růstu kvalifikace a zdokonalování pracovníků. 

 Zajistěte stálou angažovanost managementu v úsilí o zvyšování kvality 

a v realizaci předchozích 13 bodů (Vodáček, Vodáčková, 2009). 
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Obr. č. 2 – William Edwards Deming 
(Zdroj: http://www.ecured.cu/index.php/William_Edwards_Deming) 

 

Známý je také Demingův model neustálého zlepšování v systémech managementu 

jakosti. ,,Neustálé zlepšování je chápáno jako opakující se činnost pro zvyšování 

schopnosti plnit požadavky. Jedná se tedy o trvalé úsilí o dosahování lepší úrovně 

v porovnání se součastným stavem“ (Nenadál a kol., 2011, s. 230). Jednotlivé kroky 

procesu neustálého zlepšování jsou rozpracovány v cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

Cyklus se skládá ze čtyř fází, které se neustále opakují. První fáze Plan – Plánuj, 

vypracovává se plán aktivit zlepšování nebo nápravný plán. Ve druhé fázi Do – 

Vykonej, nastává realizace plánovaných činností, nejprve v menším měřítku. Třetí fáze 

Check – Zkontroluj, se zaměřuje na měření a analýzu zjištěných výsledků a jejich 

porovnání s očekávanými výsledky. Čtvrtá fáze Act – Reaguj, je reakcí na dosažené 

výsledky a úpravy procesů, aby byly dosaženy plánované cíle. U zlepšování jakosti se 

upřednostňují preventivní opatření, které předcházejí problémům, a nedochází tak 

k ekonomickým ztrátám. 

 

Obr. č. 3 – Model PDCA 
(Zdroj: http://vectorstudy.com/management_theories/PDCA.htm) 

 

 

Význam neustálého zlepšování se dá shrnout do následujících bodů: 

 pokrok přináší celou řadu příležitostí ke zlepšování 

 požadavky zákazníků se mění a jejich nároky jsou vyšší 
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 výroba musí být efektivnější, aby byl výsledný produkt co nejlevnější, je třeba 

vytvářet přiměřený zisk nezbytný pro další rozvoj 

 konkurence na trhu je větší  

 mění se vnější podmínky jako například legislativa a podmínky na trhu 

 model neustálého zlepšování vyžaduje aktivní zapojení pracovníků do plnění 

cílů organizace (Nenadál a kol., 2011) 

2.2.2 Joseph M. Juran a Paretovo pravidlo 

Joseph Moses Juran (1904–2008) se narodil v Rumunsku a v raném dětství 

přesídlil do USA. Později vystudoval elektroinženýrství a práva. Věnoval se řízení 

kvality, zejména přispíval v oblasti teorie managementu a v oblasti managementu 

lidských zdrojů. Napsal několik knih z oblasti managementu a v roce 1951 vydal první 

příručku o řízení kvality Quality Control Handbook, která se dočkala šesti vydání. 

V řízení kvality Juran aplikoval Paretovo pravidlo, což je jednoduchá analytická 

metoda, která říká, že při řízení a rozhodování je třeba se soustředit na kritických 20 %, 

čímž jde dosáhnout 80% možného výsledku. Paretovo pravidlo jde v praxi využít téměř 

ve všech oblastech, např. 80 % příjmů podniku pochází od 20 % zákazníků nebo 20 % 

výrobků generuje 80 % zisku (Vodáček, Vodáčková, 2009). 

 

 

Obr. č. 4 – Joseph Moses Juran 
(Zdroj: http://qualidadeprodutividade-fernando.blogspot.cz/2009/03/joseph-moses-juran.html) 

 

2.2.3 Armand V. Feigenbaum a TQM 

Dalším odborníkem v oblasti kvality je Armand Vallin Feigeinbaum (nar. 1922). 

Je otcem myšlenky TQM (Total Quality Management, obvykle označovaný jako ,,úplný 

management kvality,“ viz výše), což je komplexní metoda, která klade důraz na řízení 
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kvality ve všech oblastech života organizace. Překračuje tak rámec řízení kvality a je 

metodou strategického řízení. Feigenbaum patří k zakladatelům Mezinárodní akademie 

jakosti (International Academy for Quality) a v letech 1961-1963 byl prezidentem 

Americké společnosti pro řízení jakosti (American Society for Quality Control) 

(Vodáček, Vodáčková, 2009). 

 

 

Obr. č. 5 – Armand Vallin Feigenbaum 
(Zdroj: http://neqc.org/conference/55/speakers/feigenbaum.asp) 

2.3 Kvalita zdravotní péče 

,,Kvalita péče je dynamický pojem s mnoha rozměry. Její definice závisí jak na 

pohledu osoby, která ji definuje, tak na kontextu společenského a organizačního 

prostředí. Definice se také mění při vzniku a přijetí nových poznatků“ (Gladkij, Heger, 

Strnad, 1999, s. 13). Kvalita je kvantitativní, je měřitelná pomocí indikátorů, a je 

kvalitativní, je hodnotitelná hodnotovými soudy a jejich hierarchií. Kvalita je relativní 

pojem, dá se neustále zlepšovat, a protože je kvalita relativní, nelze dosáhnout absolutní 

dokonalosti, avšak bez obtíží se dá poznat nedostatek kvality. Dnes již obecné definice 

říkají, že kvalita je dělat správné věci správným způsobem nebo dělat správné věci ve 

správném čase a napoprvé. Aby byla poskytovaná zdravotnická péče hodnocena jako 

kvalitní, musí být dostupná a včasná, bezpečná, soustavná, účinná, efektivní a přijatelná 

pro pacienty (Gladkij, Heger, Strnad, 1999). ,,I přes složitost problematiky kvality 

zdravotní péče lze ve stručnosti shrnout, že pro její zajišťování a průběžné zvyšování 

jsou ve zdravotnictví k dispozici tři kategorie intervencí: prevence nesprávných 

postupů, hledání a identifikace pochybení a odstraňování zjištěných chyb a nesprávných 

postupů“ (Janečková, Hnilicová, 2009, s. 173). 
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2.3.1 Definice kvality zdravotnické péče 

Definovat kvalitu není snadné, protože kvalita je intuitivně vnímaný a dynamický 

pojem s mnoha rozměry. Definice jakosti se liší podle toho, z jaké oblasti vychází, ale 

jeden znak je společný a důležitý pro všechny oblasti lidské činnosti. Kvalita je 

zaměřena na zákazníka, zákazník je hlavním hodnotitelem kvality. Podle Světové 

zdravotnické organizace (dále jen WHO) je kvalita zdravotnické péče:,, Souhrn 

výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebami obyvatelstva 

na základě lékařských věd a praxe“ (Gladkij, Heger, Strnad, 1999, s. 12). ,,Systém 

kvality ve zdravotnictví můžeme definovat jako souhrn struktury organizace, 

jednotlivých odpovědností, procedur, procesů a zdrojů, které jsou potřebné 

k soustavnému zlepšování kvality poskytovaných zdravotnických služeb, jejichž 

konečným cílem je zlepšování zdravotního stavu, zvyšování kvality života 

a spokojenosti obyvatel, o něž pečují. Systém kvality tedy zahrnuje celý proces tvorby 

postupů, sběru informací, stanovení standardů a hodnocení výsledků toho, co ve 

zdravotnictví organizujeme jako zdravotní péči a zdravotnické služby“ (Gladkij a kol., 

2003, s. 289). 

Gladkij uvádí, že rozeznáváme ,,nejméně tři dimenze kvality zdravotních služeb“ 

(Gladkij, Heger, Strnad, 1999, s. 14). První dimenze je kvalita z hlediska klienta. 

Klientem není pouze pacient, ale i jeho příbuzní a také plátci zdravotní péče. Důležité 

jsou také charakteristiky jako prevence zdravotních problémů, shoda mezi diagnózou, 

prognózou a léčbou, trvání a dostupnost léčby, zájem, péče a profesionalita zdravotníků 

a množství informací použitelných pro řízení individuální zdravotní péče. Druhou 

dimenzí je kvalita z profesionálního hlediska a třetí je kvalita z hlediska řízení. Do této 

kategorie například patří stanovování standardů, formální a neformální odborný audit, 

řízení rizik a bezpečná péče (Gladkij, Heger, Strnad, 1999). ,,Řízení rizik je na druhé 

straně proces, během kterého se manažer rizik snaží cíleně zamezit ohrožení zdraví 

pacientů, majetku nebo pověsti zdravotnického zařízení následkem existujících nebo 

potencionálních rizik“ (Škrla, Škrlová, 2008, s. 20). 

Parametry definice kvality zdravotní péče například určuje dostupnost péče, jak 

snadno pacient získává péči, kterou potřebuje. Dalším parametrem je účinnost péče, jak 

je poskytovaná péče efektivní. Důležitým parametrem je ekonomičnost, jak jsou 

vložené prostředky do zdravotnictví co nejlépe využity (Gladkij, Heger, Strnad, 1999). 

Joint Commission on the Accreditation of Healtcare Organizations (dále jen JCAHO), 
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organizace sledující kvalitu ve zdravotnictví v USA, v roce 1995 určila základní složky 

kvality péče. Kromě výše uvedených parametrů k nim patří soustavnost, přiměřenost 

hospodárnost péče, pacientova autonomie a spokojenost, v neposlední řadě bezpečná 

a včasná péče (Gladkij, Heger, Strnad, 1999). ,,Cílem zlepšování kvality je rovněž 

omezit chyby, nežádoucí výsledky, promrhaný čas a přídatné náklady spojené se 

špatnou jakostí konkrétního zdravotnického výkonu či služby“ (Gladkij a kol., 2003, 

s. 290). 

2.3.2 Zajišťování kvality ve zdravotní péči v České republice 

Kvalitu ve zdravotnictví je nutné systematicky sledovat a srovnávat, aby byla 

dosažena její optimální úroveň. Zajišťování kvality zdravotní péče je v České republice 

uskutečňováno od osmdesátých let minulého století jako jeden z 38 cílů evropského 

programu Zdraví pro všechny do roku 2000 (Janečková, Hnilicová, 2009). 

Současný strategický program SZO Zdraví pro všechny v 21. století má 

v šestnáctém cíli, nazvaném Řízení v zájmu kvality péče, za úkol řízení resortu 

zdravotnictví s orientací na výsledek. Mezi dílčí úkoly patří měření efektivity 

vytvořením vládních programů kvality, vytvořením transparentního právního rámce 

umožňujícího sledovat kvalitu a efektivitu poskytované péče jednotnou metodikou. 

Dalším dílčím úkolem je tvorba doporučených postupů a klinických standardů 

a certifikace nebo akreditace zdravotnických zařízení. V neposlední řadě je dílčím 

úkolem sledování spokojenosti pacientů a respektování práv pacientů (WHO, 1999). 

Kvalita zdravotní péče se stále více dostává do popředí zájmu zdravotníků, 

pacientů a veřejnosti. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) 

vytvořilo informační internetový Portál kvality MZ ČR. Je to informační server, kde se 

soustřeďují odborné i laické informace o kvalitě zdravotní péče a bezpečí pacientů. Jsou 

zde umístěna metodická doporučení pro zdravotnická zařízení z oblasti kvality 

a bezpečné péče, ale také například výsledky průzkumů spokojenosti pacientů. Jednou 

z aktivit MZ ČR, která je uveřejněná na těchto stránkách, je Akční plán MZ ČR kvality 

a bezpečnosti zdravotní péče pro rok 2010-2012, který se zabývá poskytováním 

bezpečné péče. Akční plán obsahuje konkrétní nástroje vedoucí ke zvyšování kvality 

a k poskytování bezpečné péče. Mezi ně například patří: zavádění a rozvoj národních 

politik a programů pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče, vzdělávání 

a odborná příprava zdravotníků, posílení účasti a informovanosti občanů a pacientů 
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a rozvoj a prosazování výzkumu v oblasti bezpečnosti pacientů (Kalvachová, 2010). 

Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010-2012, které jsou součástí Akčního plánu MZ 

ČR, jsou:  

 

 bezpečná identifikace pacientů 

 bezpečnost při používání rizikových léků 

 prevence pádů pacientů 

 optimální postupy při hygieně rukou  

 prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech  

 

Na období červen 2011 až duben 2012 byly k předešlým cílům přidány další dva: 

 

 bezpečná komunikace 

 bezpečné předávání pacientů  

 

Shodné pro všechny cíle je, že zdravotnické zařízení vypracuje vnitřní předpis 

a zajistí tak jednotným postupem v celém zdravotnickém zařízení bezpečnou péči. 

Sledované výsledky analyzuje a pravidelně vyhodnocuje, eventuelně stanovuje 

nápravná a preventivní opatření (Kalvachová, 2010; Resortní bezpečnostní cíle, 2012). 

2.4 Kvalita v ošetřovatelské péči 

Ošetřovatelství v České republice (dále jen ČR) za posledních dvacet let 

zaznamenalo velký pokrok. Byly přijaty nové zákony, vyhlášky a věstníky, které 

udávají další směr a vývoj moderního ošetřovatelství. Jedním z klíčových dokumentů je 

věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) 9/2004 Koncepce 

ošetřovatelství ČR. Toto metodické opatření, které zajišťuje jednotný postup při 

poskytování ošetřovatelské péče, bylo vydáno v roce 2004 a vychází z Koncepce 

ošetřovatelství z roku 1998 a z doporučení SZO, směrnice Evropské unie (dále jen EU) 

a sesterských profesních sdružení (České ošetřovatelství 1, 1998). V koncepci je kladen 

důraz na kvalitu ošetřovatelské péče, kterou určují standardy ošetřovatelské péče, 

a jejichž součástí jsou měřitelná kritéria. ,,Kvalitní ošetřovatelská péče je základním 
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cílem současného ošetřovatelství“ (Staňková, 2005, s. 13). Standardy ošetřovatelské 

péče jsou neoddělitelnou součástí systému řízení kvality. Jsou prostředkem ke 

kontinuálnímu zvyšování kvality ošetřovatelské péče a k realizaci auditů. 

Ošetřovatelský management je povinen kontrolovat a hodnotit úroveň kvality 

poskytované ošetřovatelské péče, avšak každá sestra by měla mít profesionální hrdost 

a zodpovědnost za svou ošetřovatelskou praxi. 

Sestra je odpovědná za úroveň poskytované ošetřovatelské péče. ,,Odpovědnost je 

jedním z principů programu Zdraví pro všechny a je životně důležitá pro profesionální 

ošetřovatelskou praxi. Aby mohly být sestry zodpovědné za zdraví obyvatel, musí mít 

k tomu nezbytné kompetence. Potřebují také znát jejich hranice. Rozsah odpovědnosti 

je dán i podmínkami, v nichž sestry pracují. Pokud je např. sester nedostatek a nemají 

potřebné materiální vybavení, nemohou být plně zodpovědny za nekvalitní péči, kterou 

v těchto podmínkách musí vykonávat“ (Světová zdravotnická organizace, 1996, s. 99). 

2.4.1 Zajišťování kvality v ošetřovatelské péči 

Kvalitní ošetřovatelská praxe je charakterizována těmito znaky: existuje koncepce 

ošetřovatelství, péče vychází z potřeb pacienta a je poskytovaná v rámci 

ošetřovatelského procesu. Nelékařský zdravotnický pracovník (dále jen NLZP) dodržuje 

etický kodex a má dobré odborné znalosti, péče je poskytovaná na základě vědecké 

praxe. Ošetřovatelský personál pracuje v týmu a má reálné cíle, pacienti jsou aktivně 

zapojeni do péče a v neposlední řadě existuje multioborová spolupráce (České 

ošetřovatelství 2, 2001).  

Úroveň ošetřovatelské péče, diagnostika a terapie jsou pilíře úrovně péče 

v každém zdravotnickém zařízení a závisí na nich efektivita a kvalita poskytované péče. 

Přitom neplatí, že pokud je jedna složka méně kvalitní, může být substituována jinou 

kvalitnější složkou (Gladkij, Heger, Strnad, 1999). Proto jsou sestry rovnocennými 

partnery v procesu zvyšování kvality ve zdravotnictví. ,,Docenění významu 

ošetřovatelské péče v komplexní péči o pacienta musí být imanentní součástí procesu 

zvyšování kvality zdravotní péče v našich nemocnicích“ (Gladkij, Heger, Strnad, 1999, 

s. 120). Gladkij dále uvádí, že úroveň ošetřovatelské péče závisí na počtu nelékařského 

zdravotnického personálu, který je v přímé péči o pacienty, na odborné kvalifikaci 

NLZP, na motivaci personálu, na osobnostních vlastnostech personálu, na odborné 
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úrovni středního a vrcholového managementu, na technických a technologických 

prostředcích a celkové firemní kultuře v daném zdravotnickém zařízení. 

Kvalita ošetřovatelské péče se zajišťuje trvalým získáváním a vyhodnocováním 

informací o ošetřovatelské péči, definováním a používáním objektivních kritérií pro 

vyhodnocování ošetřovatelské péče, vytvořením metodik a zaváděním konkrétních 

opatření pro zvyšování kvality (Vašátková, 2003). 

2.4.2 Profesionální ošetřovatelství a jeho vývoj 

Ošetřovatelství je mladá vědní disciplína, která od dob začátků profesionalizace 

ošetřovatelství prošla velkým vývojem. Ošetřovatelství je zaměřené na aktivní 

vyhledávání biologických, psychických, duchovních a sociálních potřeb nemocných 

i zdravých klientů. Trachtová říká: ,,Charakteristickým rysem moderního ošetřovatelství 

je systematické hodnocení a plánovité uspokojování potřeb zdravého a nemocného 

člověka“ (Trachtová a kol., 2006, s. 9). Cílem péče o nemocné je podpora a upevňování 

zdraví, navracení zdraví, zmírňování utrpení nemocného člověka a zajištění klidného 

umírání a důstojné smrti (České ošetřovatelství 1, 1998). Filosofie ošetřovatelství je 

holismus, který se opírá o tvrzení, že existuje interakce bio-psycho-sociálních potřeb 

a při poruše v jedné oblasti dojde k nerovnováze i v dalších oblastech. Ošetřovatelství je 

multifunkční, ošetřovatelský tým je složen z rozdílně kvalifikovaných nelékařských 

zdravotnických pracovníků s různými kompetencemi. Jednou z hlavních dovedností 

moderní sestry je schopnost spolupráce s ostatními členy zdravotnického týmu a dobrá 

schopnost komunikace. 

V péči o nemocné se historicky protínají tři linie. Linie laická, charitativní 

a profesionální. K rozvoji profesionálního ošetřovatelství došlo na konci devatenáctého 

století, zejména zásluhou Florence Nightingalové (1820–1910). V roce 1860 založila 

v Londýně při Nemocnici sv. Tomáše první ošetřovatelskou školu, kde budoucí sestry 

získávaly nejdříve teoretické a posléze praktické znalosti a zkušenosti v péči 

o nemocné. Právě Nightingalová je označována za tvůrkyni prvních ošetřovatelských 

standardů a indikátorů kvality ošetřovatelské péče. ,,Již v roce 1863 Florence 

Nightingalová prohlásila: „Zdravotnická dokumentace by měla ukázat pacientům, jak 

bylo naloženo s jejich finančními prostředky, kolik dobrého za tyto finanční prostředky 

bylo vykonáno a zda tyto prostředky nepřinesly pro ně více škody než užitku“ (Škrla, 

Škrlová, 2003, s. 108). 
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Obr. č. 6 – Florence Nightingalová 
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingalov%C3%A1) 

 

V Čechách se o rozvoj profesionálního ošetřovatelství zasloužila například 

Božena Březinová (?–1925), Sylva Macharová (1893–1968), ředitelky první české 

ošetřovatelské školy v Praze, která byla dvouletá a měla vysokou odbornou úroveň. 

Další významnou osobností českého ošetřovatelského školství je Alice Masaryková 

(1879–1966), která v roce 1920 povolala do Prahy tři americké sestry, jež pomáhaly 

v ošetřovatelské škole zvyšovat prestiž školy a ošetřovatelské profese. Alice 

Masaryková, dcera prvního československého prezidenta, také v roce 1919 založila 

Československý červený kříž, jehož byla dvacet let předsedkyní (Staňková, 2001). 

2.5 Standardy 

Podle encyklopedie je ,,standard, norma, vzor, tech. normál - obvyklá, ustálená 

míra či vzorek, se kterým jsou srovnávány míry nebo výrobky stejného typu a kvality“ 

(Ilustrovaná encyklopedie, 1995). ,,Standard či standardizace jsou mezinárodně užívané 

termíny pro zavádění a harmonizaci jednotných a všeobecně identifikovatelných 

způsobů, norem a směrnic, které se týkají správného používání technologií 

a uplatňování dobré praxe ve většině oborů lidské činnosti“ (Janečková, Hnilicová, 

2009, s. 174). 

Standardy ve zdravotnictví jsou odborníky popsané závazné normy a nástroje 

k zajištění kvalitní zdravotní péče. Jsou prostředkem ke kontinuálnímu zvyšování 

kvality zdravotní péče, k realizaci auditů. ,,Pojem standard podle Donabediana a dalších 

znamená určitou, přesně popsanou kvantitativní a kvalitativní úroveň kritéria péče, jež 

je v daném okamžiku či době považována za výraz dobré kvality péče“ (Gladkij, Heger, 

Strnad, 1999, s. 31). Nejčastěji se používá dělení standardů podle Avedise Donabediana 
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na strukturální, procesuální a výsledkové standardy. Avedis Donabedian (1919-1990) 

byl americký profesor veřejného zdravotnictví, který stanovil model pro hodnocení 

celkové kvality zdravotní péče. 

 

 

Obr. č. 7 – Avedis Donabedian 
(Zdroj: http://www.ocht-foundations.net/podcasts/1) 

 

Strukturální modely se týkají stanovení optimálních technických, organizačních, 

personálních a hygienických norem pro vybavení zdravotnického provozu a jsou 

základem pro kvalitní výkon zdravotnických pracovníků. Některé strukturální standardy 

jsou zakotvené i legislativně, například v České republice jsou kompetence 

nelékařských zdravotnických pracovníků a požadavky na jejich kvalifikaci upraveny 

zákonem č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějšího zákona č.105/2011 Sb.  

Procesuální standardy se týkají procesů a zdravotnických činností a jsou to 

doporučené postupy správné klinické praxe. Tyto standardy se mohou dále dělit na 

standardy léčebné péče, standardy operačních postupů, které se využívají v laboratořích 

a v lékárnách, jsou zde popsány jednotlivé operace krok za krokem. V ošetřovatelství se 

využívají standardní ošetřovatelské postupy (dále jen SOP) a standardy 

ošetřovatelských činností. První typ popisuje krok za krokem daný ošetřovatelský 

postup a druhý typ je zaměřen na jednotlivý ošetřovatelský problém, například standard 

Péče o pacienta s bolestí. Nebo se standardy vztahují k ošetřovatelské péči o pacienta 

s určitou lékařskou diagnózou, například standard Péče o pacienta s diabetem mellitem 

2. typu (Mášová, Havrdlíková, 2009; Vašátková, 2003). ,,Standardy sestrám umožňují 

připomenout si něco, co delší dobu nedělaly a s čím si tudíž nemusí být zcela jisté. Ne 

vždy má člověk možnost zeptat se někoho zkušeného, aby se ujistil správností svého 

postupu při provádění výkonu apod. Snadnější pro každého z nás je podívat se do 

standardu, než hledat v knihách. Jsou to snadno a kdykoliv dostupné informace“ 

(Váňová, 2006, s. 35).  
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Výsledkové standardy se týkají celkového zhodnocení kvality péče o nemocné. 

Mohou se zabývat ukazateli celého zdravotnického systému nebo jsou vztaženy ke 

konkrétnímu zdravotnickému zařízení. ,,V praxi zdravotnických zařízení se 

výsledkových standardů zatím moc nepoužívá, protože jejich definování je velmi 

obtížné. Výjimku tvoří sledování spokojenosti pacientů“ (Janečková, Hnilicová, 2009, 

s. 176). 

,,Pro objektivní zjištění skutečné úrovně poskytované péče, včetně spokojenosti 

nemocných, lze používat mnoho standardizovaných metodik, které lze obecně 

označovat jako ošetřovatelský audit“ (České ošetřovatelství 2, 2001, s. 12). 

Standardy umožňují objektivní hodnocení, proto musí standard obsahovat 

parametry, které jsou měřitelné a hodnotitelné, tzv. kritéria. ,,Kritéria mohou být 

normativní (optimální podle literárních údajů či názorů expertů a podle hodnot 

společnosti) či empirická (odvozená od aktuálního měření péče - ovšem s nevýhodou, 

že mohou přinášet kvantitativní obraz průměru namísto skutečně kvalitní péče)“ 

(Gladkij, Heger, Strnad, 1999, s. 32). Standardy a kritéria mohou být externí, která jsou 

stanovená mimo zdravotnické zařízení, nebo interní, která jsou určena manažery 

zdravotnického zařízení. Většinou každá nemocnice má své vlastní zpracování 

standardů, protože neexistuje žádný nadnárodní formální předpis pro vytváření 

standardů (Gladkij, Heger, Strnad, 1999, s. 10). 

2.5.1 Historie ošetřovatelských standardů 

Historie prvních standardů ošetřovatelské péče spadá do doby Krymské války 

(1853-1856) a zasloužila se o to, jak jsem již uvedla, Florence Nightingalová. Byla 

povolána do Turecka do britské vojenské nemocnice Barrack ve Scutari a společně se 

48 ošetřovatelkami výrazně zlepšila péči o raněné vojáky. Společně zavedly základní 

hygienické návyky při ošetřování, zlepšily vybavení nemocnice a Nightingalová díky 

svým manažerským schopnostem zreorganizovala chod nemocniční prádelny 

a kuchyně. Tyto první standardy byly zaměřené na prevenci infekcí, na kvalitu prostředí 

a na sledování účinnosti ošetřovatelské péče (Staňková, 2001). 

Ošetřovatelské standardy, tak jak je známe, vznikly v sedmdesátých letech 

dvacátého století v USA jako odezva zdravotníků na vyhlášení první Charty práv 

pacientů. Standardy vypracovala Komise pro ošetřovatelské služby Americké asociace 

sester (ANA) a určovaly dobrou, standardní a kvalitní ošetřovatelskou praxi. 
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Ošetřovatelský standard začíná být dohodnutou profesní optimální úrovní kvality 

a umožňuje objektivně hodnotit poskytovanou péči. 

V České republice není v současnosti jednotná a dotvořená národní standardizace. 

V letech 2000-2004 vzniklo několik pracovních skupin, které se pokoušely formou 

grantového úkolu vytvořit šablony ošetřovatelských standardů. Výsledkem však bylo 

vytvoření pouze sedmi kusů šablon standardů. Každé zdravotnické zařízení si proto 

musí vytvořit vlastní standardy podle daných doporučení. 

2.5.2 Metodika tvorby ošetřovatelských standardů 

,,Ošetřovatelským standardem se rozumí dohodnutá profesní norma kvality. 

Standardy mohou být vydány jako legislativní normy nebo jsou vypracovány 

zdravotnickým zařízením, profesní organizací apod.“ (České ošetřovatelství, 1998, 

s. 11-12). ,,Metodika tvorby ošetřovatelských standardů by měla být jednotná na 

národní, regionální i místní úrovni“ (Vašátková, 2003, s. 27). Skutečnost v České 

republice je však taková, že každé zdravotnické zařízení má své vlastní zpracování 

ošetřovatelských standardů, které vychází z rámcových standardů doporučených 

Ministerstvem zdravotnictví. Standard by měl obsahovat: název standardu, číslo 

standardu, pro jakou skupinu pacientů je standard určen, kdo může podle tohoto 

standardu pracovat, dobu platnosti, autora a konzultanta standardu, kdo standard 

schválil, kontaktní osobu a skupinu, která zodpovídá za správnost standardu (např. Rada 

pro ošetřovatelské standardy), vymezení pojmů, cíl standardu, potřebné pomůcky-

kritéria strukturální, vlastní postup-kritéria procesuální (příprava, vlastní výkon, úklid 

pomůcek), možné komplikace, použitou literaturu, kontrolní kritéria-výsledková 

kritéria, jaká má být výsledná kvalita (Drábková, 2011; České ošetřovatelství 2, 2001). 

Aby byla tvorba ošetřovatelských standardů efektivní, musí tvorba standardů 

obsahovat určitý doporučený sled kroků. Nejdříve musí být sestaven tým odborníků, 

přičemž je výhodou, pokud je každý obor zastoupen jednou sestrou z daného oboru 

(obor chirurgický, interní, intenzivní péče, dlouhodobá péče, laboratorní komplement). 

Tito odborníci jsou proškoleni v dané tématice a určí si plán činností a vytvoření 

standardů, které jsou prioritní. Například v náchodské nemocnici je pak metodika 

tvorby standardu ošetřovatelského postupu následující - standard vypracuje řadová 

sestra na základě požadavku vrchní sestry daného oddělení či na základě požadavku 

týmu pro ošetřovatelské standardy, lékař daného oddělení jej zkontroluje a zaštítí po 
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odborné stránce a vrchní sestra standard zkontroluje po stránce formální a stylistické 

a odešle jej týmu odborníků pro ošetřovatelské standardy. Jednotliví členové týmu 

standard připomínkují a autorku standardu spolu s vrchní sestrou si pozvou na poradu 

týmu. Po dokončení standardu je standard v pilotní verzi předán na jednotlivá oddělení, 

kde jej sestry vyzkouší v klinické praxi a eventuelně připomínkují. Po ukončení pilotní 

studie a zapracování připomínek do standardu se SOP vydá v definitivní podobě 

(Dušková, 2011). 

Ošetřovatelský standard by měl být co nejjednodušší, pochopitelný pro skupinu 

uživatelů, co nejkratší a musí být snadno dostupný. Jak uvádí Váňová: ,,Pokud bychom 

vytvořili standard bez jeho správného zavedení do praxe, mohla by to být nakonec 

zbytečná práce, protože by v praxi nemusel fungovat. Nebyl by přínosem, ani by nevedl 

ke zlepšení kvality poskytované ošetřovatelské péče a pravděpodobně by skončil v koši 

nebo v šuplíku“ (Váňová, 2006, s. 38).  

2.6 Audit  

Audit představuje generický pojem, který podle naučného slovníku znamená 

,,důkladné vyhodnocení nebo revize účtů“ (Linhart a kol., 2007, s. 49). ,,Audit je 

systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů s cílem stanovit 

rozsah splnění předem definovaných kritérií“ (Kapias, 2010, s. 11). Je to proces 

získávání objektivních informací o provádění správných věcí správným způsobem. 

Audit zjišťuje rozdíl mezi standardem a skutečností, proto tvoří standard a audit 

nerozlučitelnou jednotku. Audity poskytují zpětnou vazbu a patří mezi účinné nástroje 

zajišťování a měření kvality. Audit je příležitost ke změnám a společná cesta ke 

zlepšení zdravotnické péče. Auditní činnost se řídí normou ČSN EN ISO 19011, která je 

platná v České republice od roku 2003 (Kapias, 2010; Škrla, Škrlová, 2003). 

2.6.1 Audit zdravotnické a ošetřovatelské péče 

Zdravotnický audit je metodou monitorování jednotlivých kritérií struktury, 

procesu a výsledku. Podle Škrlových existují čtyři druhy auditu – retrospektivní revize 

(kontrola zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace), audit implementace standardů 

(například akreditačních, ošetřovatelských standardů), algoritmový audit (vyhodnocení 

map péče a klinických postupů) a audit výsledků péče (Škrla, Škrlová, 2003). Audit 

musí splňovat předem daná pravidla – musí být plánován (dlouhodobě, krátkodobě), 
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musí mít předem definovaná kritéria a předem vytvořený standard – vůči čemu 

srovnává shodu. Audit musí mít stanoven způsob (studium dokumentace, audit 

ošetřovatelského standardu, pohovor s personálem atd.), rozsah a v neposlední řadě by 

měly být definovány a zajištěny zdroje. Při provádění auditů se management zpočátku 

musí zaměřit na zmapování a analýzu procesů a na optimální nastavení těchto procesů, 

na kontrolu stávající dokumentace a následně vytvoření nové dokumentace, která musí 

být v souladu s platnými právními předpisy (Dušková, 2011, Kapias, 2010). 

Audity mohou být interní a externí. Interní audit je vykonáván interními auditory 

a slouží k udržení kvality ve zdravotnickém zařízení. Výhodou interního auditu je, že 

auditoři mají dobrou znalost kontrolovaného prostředí a jejich činnost je levnější. Na 

druhou stranu mohou být problémy s jejich objektivitou, případnými antipatiemi 

a úmysly při auditech. Externí audity jsou vykonávány vždy odbornou komisí na 

základě akreditovaných standardů a jejich nespornou výhodou je naprostá nezávislost 

auditorů. Výsledky auditu využívají i jiná zdravotnická zařízení či certifikační nebo 

akreditační orgány (Dušková, 2011; Kapias, 2010). 

2.6.2 Interní audit 

Interní audity probíhají podle předem schválených dokumentovaných postupů 

a jsou z nich zajištěny prokazatelné formalizované výstupy. Hlavním dokumentem pro 

audit je roční program interních auditů, kde jsou uvedeny termíny, tým auditorů 

a rozsah auditů. Na základě ročního programu, který musí být předem schválen 

ředitelem zdravotnického zařízení, se vypracuje plán interního auditu, kde jsou 

obsaženy prověřované procesy, cíl a rozsah auditu, členové auditorského týmu a časový 

harmonogram. Dále je vypracován kontrolní list, kde auditorský tým sestaví seznam 

otázek a ty jsou výchozím podkladem pro prováděný audit. Prezenční listina interního 

auditu s datem, účelem jednání a podpisem zúčastněných osob je dalším 

formalizovaným dokumentem interního auditu. Z provedeného auditu vypracuje 

vedoucí auditorského týmu zprávu o interním auditu, kde jsou uvedeny doporučení pro 

zlepšení. ,,Zpráva podává kompletní, přesný, stručný a jasný záznam o auditu“ (Kapias, 

2010, s. 32). Pokud jsou při auditu zjištěny neshody, vypracuje se protokol o neshodě, 

kde se zjištěná neshoda jasně a objektivně popíše a doporučí se řešení k nápravě 

s termínem k ověření realizace navrhovaného řešení (Kapias, 2010). 
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Interní audit je personálně i časově náročný. Budoucí auditoři musí být dobře 

připraveni a motivováni. Zájemci musí nejdříve absolvovat seminář o interním auditu, 

například certifikovaný kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení, který pořádá 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Zde 

získají znalost postupů lege artis, naučí se spravedlivě a pravdivě interpretovat zjištění 

z auditu a získají také nadhled nad zvyklostmi vlastního zdravotnického zařízení 

(Kapias, 2010). 

Interní audit má významnou edukační a analytickou funkci, protože se kritéria 

v daném zdravotnickém zařízení uveřejňují a analyzují, výstupy z auditů jsou 

motivačním nástrojem. Hlavním smyslem auditů je ,,vytvoření správných 

komunikačních toků mezi auditorem a prověřovaným.“ (Kapias, 2010, s. 36) Přesto je 

audit vnímán jako druh útoku na ego zaměstnance a ,,vztah zaměstnanců k auditorům 

vyjadřuje kombinaci úcty i obav a ukončení auditu je doprovázeno pocitem úlevy.“ 

(Škrla, Škrlová, 2003, s. 108). Audit však nemá sloužit ke strašení zaměstnanců, ke 

snižování sebevědomí auditovaných, k vyřizování osobních účtů a v neposlední řadě se 

nesmí na základě zjištěných neshod realizovat sankční opatření vůči zaměstnancům 

(Kapias, 2010). 

2.7 Akreditace 

,,Akreditace je proces, při kterém externí organizace (obvykle nestátní) hodnotí 

zdravotnická zařízení a posuzuje, do jaké míry toto zařízení postupuje ve shodě 

s požadavky na zvyšování kvality péče“ (Joint commission international, 2004, s. 11). 

Slovo akreditace pochází z latinského slova credere, což znamená důvěřovat. Škrlovi 

v knize Kreativní ošetřovatelský management akreditaci volně překládají jako 

,,důvěryhodné prokázání způsobilosti“ (Škrla, Škrlová, 2003, s. 72). Je to proces, kdy se 

jednotlivá zdravotnická zařízení, která se přihlásí k akreditaci, snaží o sladění svých 

požadavků s akreditačními standardy. Tematických oblastí akreditačních standardů je 

deset: oblast kvality, diagnostické postupy, péče o pacienty, kontinuita péče, dodržování 

práv pacientů, podmínky poskytované péče, standardy managementu, péče 

o zaměstnance, sběr a zpracování informací, protiepidemická opatření (Škrla, Škrlová, 

2003). 

Akreditace jsou dobrovolné a zdravotnická zařízení musí mít vůli zvyšovat kvalitu 

nad úroveň stanovenou legislativou. Proces akreditace začíná podáním žádosti 
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u organizace, která v dané zemi akreditaci realizuje. Nemocnice získá akreditační 

standardy, podpůrné materiály, informace o požadovaných poplatcích a informace 

o způsobu, jak bude akreditační proces probíhat. Zdravotnické zařízení musí vytvořit 

strategický plán příprav a harmonogram procesu akreditace, sestavit koordinační tým, 

sestavit nové směrnice a standardy v souladu s akreditačními standardy, zahájit interní 

audity a začít s intenzivní výukou personálu. Zda je provoz nemocnice sladěn 

s akreditačními standardy, na závěr procesu zjišťuje inspekce akreditačního týmu. 

Zdravotnická zařízení, která projdou akreditací, získají akreditační certifikát kvality na 

období 2–3 let (Škrla, Škrlová, 2003; Joint commission international, 2004). 

Akreditace je nástroj k porovnání kvality ve zdravotnických zařízeních, nástroj ke 

snížení variability v kvalitě služeb a v neposlední řadě nástroj edukace v kontinuálním 

zvyšování kvality (Škrla, Škrlová, 2003). ,,Smyslem akreditace není pouhá snaha získat 

kulaté razítko na akreditačním certifikátu. Opravdovým smyslem akreditací je jarní 

úklid ve svém vlastním zdravotnickém zařízení“ (Škrla, Škrlová, 2003, s. 74). 

,,Akreditace se snaží postihnout nejenom výkonovou stránku nemocnice, tj. dosahované 

klinické výsledky, ale také organizační kulturu a celý chod nemocnice. Výběr 

sledovaných indikátorů se řídí zásadou, že je třeba co nejvíce sledovat skutečný přínos 

a dopad péče na pacienty“ (Janečková, Hnilicová, 2009, s. 185). 

2.7.1 Mezinárodní akreditace 

,,Historie akreditací ve světě je úzce spojena se snahou zajistit kvalitu lékařské 

a ošetřovatelské péče v době, kdy tato kvalita byla ohrožena narůstajícími iniciativami 

zaměřujícími se převážně na kontrolu nákladů“ (,Joint commission international, 2004 

s. 73). Spojená komise pro akreditaci zdravotnických zařízení - Joint Commission on 

Accrediation of Healthcare Organizations (dále jen JCAHO) byla založena v USA 

v roce 1951 a je největší organizací zabývající se akreditací v USA. K rozvoji 

akreditačního procesu došlo v USA v sedmdesátých letech, kdy si federální pojišťovna 

Medicare podmínila úhradu poskytnuté péče akreditací udělenou JCAHO. ,,Pro státní 

orgány, které na centrální úrovni reprezentuje ministerstvo zdravotnictví, je získání 

akreditace u Joint Commission zárukou, že se jedná o kvalitního poskytovatele, a tudíž 

existuje garance správného užití veřejných prostředků“ (Janečková, Hnilicová, 2009, 

s. 183). Mezinárodní akreditací se zabývá její dceřiná společnost Mezinárodní spojená 

komise - Joint Commission International (dále jen JCI). Cílem obou společností je 
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umožnit zdravotnickým zařízením vznést kvalitu zdravotnické péče (Marx, 2011). 

Mezinárodní akreditace je prováděna pomocí systému založenému na akreditačních 

standardech, které jsou vypracované na základě mezinárodního konsenzu. Standardy 

byly vydány v roce 1999, vychází z principů řízení kvality a respektují právní předpisy 

jednotlivých států včetně kulturních a náboženských odlišností. Některé standardy jsou 

vytištěné tučně a jsou pro zdravotnická zařízení stěžejní, ,,protože chrání základní práva 

pacientů a jejich blízkých, zajišťují bezpečné prostředí pro pacienty“ (,Joint commission 

international, 2004 s. 13). ,,Akreditace slouží hodnocenému zařízení k tomu, aby se 

jasně zavázalo ke zvyšování kvality péče o pacienty, k zajišťování bezpečí prostředí, ve 

kterém je péče poskytována, a k systematické snaze o snižování množství rizik jak pro 

pacienty, tak pro zaměstnance“ (Joint commission international, 2004, s. 11). 

2.7.2 Akreditace v České republice  

V roce 1994 byla při MZ ČR zřízena ,,Rada pro kvalitu ve zdravotnictví“. Její 

hlavní náplní bylo připravit koncept pro zvyšování kvality ve zdravotnictví v návaznosti 

na program Zdraví pro všechny do roku 2000 a také příprava na akreditaci nemocnic 

v ČR. Rada také vytvářela pilotní metodiku a standardy pro akreditaci. Spojená 

akreditační komise (dále jen SAK) vznikla v roce 1998 jako nestátní sdružení a vydala 

základní pravidla akreditace jako metodické opatření MZ ČR spolu s 50 akreditačními 

standardy ve věstníku MZ ČR. Tyto standardy vychází z mezinárodních akreditačních 

standardů JCI. (Marx, Bohatý, 2011; Vašátková, 2008). Aktualizované akreditační 

standardy nabyly účinnosti v roce 2009, počet standardů byl zvýšen na 74 a byl také 

zvýšen počet indikátorů jednotlivých standardů. Nové standardy jsou zejména z oblasti 

ochrany osobních údajů a ochrany práv pacientů v souladu s novou legislativou (Kapias, 

2010). 

Některé české nemocnice prošly mezinárodní akreditací, která má přísnější 

požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Například v roce 2008 získala akreditaci 

od JCI Ústřední vojenská nemocnice, Ústav hematologie a transfuze a Nemocnice Na 

Homolce (Janečková, Hnilicová, 2009). Tato akreditace vyhovuje zejména nemocnicím, 

které poskytují zdravotní péči pacientům nejen z Evropské unie. ,,Poměr jedna ku osmi 

ve prospěch národních akreditací odpovídá zahraničním zkušenostem, kdy se většina 

zařízení spokojí s národní úrovní prostě proto, že nemají ambice poskytovat zdravotní 

péči v mezinárodním měřítku“ (Marx, Bohatý, 2011, s. 26). 



 31 

Postoj zdravotnického personálu závisí na přístupu managementu akreditovaných 

nemocnic. Vedoucí pracovníci by zaměstnance měli získat pro proces akreditace, 

přesvědčit je, že je pro ně přínosem. Například v oblasti personalistiky jsou jasně určeny 

kompetence personálu a neexistuje tedy variabilita v oblasti odborné úrovně (Marx, 

Bohatý, 2011; Vašátková, 2008). 

2.8 Certifikace 

Certifikace je proces, při kterém nezávislá organizace hodnotí a potvrzuje, že 

organizace, ale i jednotlivec, odpovídá stanoveným normám. Certifikaci provádí 

Mezinárodní organizace pro standardizaci – International Organization for 

Standardization (dále jen ISO), která je celosvětovou federací národních normalizačních 

organizací již od roku 1987. Zabývá se procesy v organizaci v rámci kvality. ISO norma 

9001:2000 je určena pro zavedení systému managementu kvality i do zdravotnických 

zařízení. Vedení nemocnice musí organizaci řídit systematickým a přehledným 

způsobem. V ISO normě 9001:2000 je toto založeno na osmi zásadách managementu 

kvality. Vedoucí pracovníci vytváří prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně 

zapojit při dosahování cílů organizace. Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem 

organizace a organizace tak jejich schopnosti může plně využívat. Činnosti a zdroje 

v organizaci jsou řízeny procesně, systémově, což přispívá k efektivnosti a účinnosti 

organizace při dosahování jejích cílů. Procesy zlepšování jsou trvalé, efektivní, 

rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací. Organizace a dodavatelé jsou ve 

vzájemně prospěšném vztahu. Využívání těchto osmi zásad managementu vede 

k zvýšení hodnot a k zvýšení stability v organizaci (Český normalizační institut, 2004; 

Vašátková 2008; Drábková 2010). 

2.9 Další systémy zvyšování kvality ve zdravotnictví 

Cena Malcoma Baldrige byla v USA založena v roce 1987 pro oblast průmyslu 

a služeb. V roce 1997 byla Baldrigeova cena rozšířena i do sektoru zdravotnictví a byla 

zaměřena na kontinuální zlepšování kvality zejména s důrazem na kvalitu provozu 

zdravotnického zařízení. Kritéria ceny hodnotí například strategické plánování, vedení 

a řízení, zaměření na pacienty a na zdravotnický personál, sběr a analýzu informací 
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a vyhodnocování výstupů činnosti zdravotnického zařízení (Gladkij a kol., 2003; 

Vašátková, 2008). 

Evropská nadace pro řízení kvality - European Foundation for Quality 

Management (dále jen EFQM) zavedla v roce 1988 Evropskou cenu kvality, která 

obsahuje 9 hlavních kritérií a 32 vedlejších kritérií. Ve zdravotnictví je tento model 

hojně využíván a v některých evropských zemích je model EFQM legislativně 

zakotven. Model je založen na sebehodnocení organizace, je zaměřen na kontinuální 

zvyšování a řízení kvality, umožňuje monitorování jakosti a benchmarking ve 

srovnatelných organizacích. Na rozdíl od jiných systémů se jedná o nekomerční systém. 

Mezi 8 zásad modelu EFQM patří:  

 

 orientace na výsledek a na zákazníky 

 vedení s jasně stanovenými cíli, řízení procesů zaměřených na výsledek 

 aktivní účast všech pracovníků 

 plán soustavného vzdělávání a zlepšování 

 vytváření sítě s důležitými partnerskými institucemi 

 odpovědnost vůči veřejnosti (Gladkij a kol., 2003) 

 

Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví - International Society for 

Quality Health Care Inc. (dále jen ISQua) byla založena v roce 1995 v Austrálii, je 

organizovaná výkonným výborem, který je volen na dva roky. ISQua zavedla Model 

mezinárodních principů tvorby akreditačních standardů ALPHA, které jsou v souladu 

s požadavky ISO a kvalitu koncipují ve všech hlediscích (Vašátková, 2008; Gladkij 

a kol., 2003). 

2.10 Úloha zdravotnického managementu v řízení kvality 

,,Zdravotnická soustava je velmi složitá, organizační uspořádání v jednotlivých 

zdravotnických zařízeních totiž není jednotné, specifická oddělení plní specifické úkoly. 

Z těchto a ještě dalších důvodů je velmi důležité, aby jednotlivá zdravotnická zařízení 

měla stanovenu funkční organizační strukturu, jasně definované procesy a pracovní 

pozice s odpovídajícími náplněmi činností“ (Vašátková, 2008). Poskytování kvalitní 

péče v konkrétním zdravotnickém zařízení je vyjádřeno několika ukazateli. Jaké 

objektivní indikátory jsou pravidelně sledovány, jak jsou tyto indikátory často 
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obměňovány, jak nemocnice plní svou povinnost monitorovat kvalitu péče pomocí 

statistických měřítek, a to převážně u výsledků péče. Zda je zvyšování kvality součástí 

strategických plánů nemocnice a zda je vynakládaná péče efektivní (Gladkij a kol., 

2003). 

Manažeři ve zdravotnických zařízeních musí vytvořit koncepci se zaměřením na 

uspokojení zdravotních potřeb klientů, soustavně monitorovat kvalitní a efektivní péči, 

motivovat pracovníky pro zvyšování kvality a efektivity, vytvořit podmínky pro 

zvyšování kvality, musí mít širokou delegaci pravomocí a odpovědnosti, zajistit 

efektivní komunikaci v organizaci i mimo ni a v neposlední řadě musí zabezpečit 

přiměřené zdroje pro kvalitu. Manažeři musí vyvíjet a implementovat programy na 

zvyšování kvality a zároveň určovat, kdo ponese odpovědnost za jejich správnou 

implementaci. O této činnosti získávají zprávy ze všech pracovišť a pravidelně 

informují nadřízené orgány o monitorování a vyhodnocování programů na kontinuální 

zvyšování kvality a následně seznamují příslušná pracoviště s výsledky hodnocení 

nadřízených orgánů (Gladkij a kol., 2003). 

Systém řízení kvality by měl přinést výsledky v mnoha směrech: zlepšení ve 

strategickém plánování (projekce operativních trendů, určení slabých a silných stránek 

organizace, analýza potenciálu jednotlivých oddělení, zpráva o výkonnosti jednotlivých 

oddělení), zlepšení v klinických výsledcích (vedoucí pracovníci by měli analyzovat 

rozdíly ve výsledcích před a po zavedení systému a výsledky by se měly promítnout do 

doporučených klinických postupů), zlepšení manažerské a operativní hospodárnosti 

(pravidelné srovnávání jednotlivých služeb, analýza nákladů měřená spolu s klinickými 

výsledky a kontinuální přístup k těmto informacím). Zásadní význam má úspěch 

prvního projektu zvyšování kvality, a proto je důležité pečlivě vybrat první projekt, 

který by měl řešit známý problém v organizaci, a měly by být znát rozdíly v klinických 

a finančních výsledcích. Takto úspěšný projekt posílí význam řízení kvality nejen 

u vedení organizace, ale i v očích odpůrců (Gladkij a kol., 2003). 

2.10.1 Úloha ošetřovatelského managementu v řízení kvality 

V České republice se kvalita ošetřovatelské péče uvádí do praxe od roku 1998. 

Vedoucí pracovníci na úseku ošetřovatelské péče zahájili systematickou a kontinuální 

kontrolu úrovně péče zejména v těchto oblastech: osobní hygiena pacientů, prevence 

dekubitů, prevence pádů pacientů, dostupnost sester v naléhavých případech, přesné 
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a bezchybné podávání léků dle ordinace lékaře, zajištění stravování a pitného režimu 

zejména ležících pacientů, adekvátní komunikace, vedení ošetřovatelské dokumentace 

a efektivní spolupráce v multidisciplinárním týmu. Důležitou součástí zvyšování kvality 

se stává rozvoj interpersonální komunikace, ale i rozvoj komunikace s pacienty. 

Zásadní význam pro kvalitu ošetřovatelské péče má kvalifikační a osobnostní 

úroveň NLZP. Proto by se ošetřovatelský personál měl kontinuálně vzdělávat nejen 

v oblasti ošetřovatelství a zdravotnických věd, ale také rozvíjet komunikaci, schopnost 

pohotového a racionálního myšlení, schopnost analyzovat a poučit se z chyb, umět 

přijmout oprávněnou kritiku (Gladkij a kol., 2003; Vašátková, 2008). 

2.11 Nová legislativa 

Od 1. dubna 2012 je platný nový zákon O zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování. Tento zákon č. 372/2011 Sb. nahrazuje téměř padesát let starý zákon 

č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu. Zároveň je zrušeno dalších pět zákonů, které měnily 

a doplňovaly zákon č. 20/1966 Sb., například zákon č. 548/1991 Sb., a zákon 

č. 260/2001 Sb. Zrušeno je také jednadvacet vyhlášek, například důležitá vyhláška 

O zdravotnické dokumentaci č. 385/2006 Sb. nebo poměrně nová vyhláška 221/2010 

Sb. O požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení. Nicméně ve 

staré legislativě se kvalita objevila pouze ve věstnících MZ ČR, například věstník 

č. 10/2010 Sb. Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče nebo kvalita ošetřovatelské péče byla součástí věstníku č. 9/2004 Sb. 

Koncepce ošetřovatelské péče ČR. 

V novém zákonu se v paragrafu 47 hovoří o povinnostech poskytovatele lůžkové 

nebo jednodenní péče. V odstavci 3 je zmíněno, že poskytovatel je povinen v rámci 

zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém 

hodnocení kvality a bezpečí, dále odůvodnit ve zdravotnické dokumentaci případy, kdy 

se při poskytování zdravotních služeb odchýlí od uznávaného medicínského postupu 

a v neposlední řadě dbát na použití antibiotické léčby u konkrétního pacienta, aby 

nedocházelo k vzestupu antibiotické rezistence.  

Devátá část zákona č. 372/2011 Sb. se zabývá hodnocením kvality a bezpečí 

zdravotních služeb. V paragrafu 98 je zmínka o tom, že hodnocení kvality 

poskytovaných zdravotních služeb je dobrovolný proces, jehož účelem je posoudit 

podle hodnotících standardů organizační úroveň hodnocené organizace. Dále je tento 
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paragraf zaměřen na provozovatele hodnocení kvality ve zdravotnictví, což je fyzická 

nebo právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění podle tohoto zákona. O udělení 

oprávnění provádět hodnocení kvality a bezpečí rozhoduje MZ ČR. Také jsou zde 

požadavky k prováděcí vyhlášce, kde musí být minimální hodnotící standardy kvality 

a bezpečí pro jednotlivé formy zdravotní péče, ukazatele kvality i bezpečí a způsob 

jejich tvorby a sledování. Rozsah procesů posuzovaných ve zdravotnickém zařízení 

a požadavků na tyto procesy, požadavky na způsob a postupy hodnocení kvality 

a bezpečí a požadavky na personální zabezpečení v hodnocení kvality a bezpečí týkající 

se odborné způsobilosti osob provádějící toto hodnocení. 

Tento zákon byl dlouho očekávaný a v řadě věcí průlomový. Nicméně na 

podzim roku 2012 proběhne novelizace tohoto zákona a to zejména paragrafu 35, kde je 

nařízen souhlas obou rodičů s poskytnutím zdravotní péče, která může podstatným 

způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. 

V praxi to znamená, že například při očkování dětský lékař vyžaduje souhlas obou 

rodičů, což některým rodičům velmi komplikuje život a následně samozřejmě 

i dětskému lékaři, protože tento souhlas musí vyžadovat.  

Řadu otázek vyvolal také paragraf 46, pátý odstavec, kde se hovoří 

o povinnostech poskytovatele zdravotní péče u osob, které se připravují na výkon 

zdravotnického povolání, že přímé vedení tohoto studenta provádí zdravotnický 

pracovník s rozšířeným pedagogickým vzděláním. V náchodské nemocnici požadavek 

tohoto zákona splňují dvě osoby, včetně hlavní sestry, a prakticky to znamená zákaz 

provádění praktické výuky v ONN, a. s. 

S tímto zákonem byly zavedeny v účinnost i tyto prováděcí vyhlášky: č. 98/2012 

Sb. O zdravotnické dokumentaci, č. 70/2012 O preventivních prohlídkách, č. 101/2012 

Sb. O podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo 

lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání a v neposlední řadě 

č. 102/2012 Sb. O hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče (zákon 372/2011 Sb.). 

2.11.1 Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče 

Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. dubna 2012 a stanovuje minimální hodnotící 

standardy a ukazatele kvality a bezpečí a způsob jejich tvorby a sledování.  

Standard 1. 1. je zaměřen na zavedení programu zvyšování kvality a bezpečí, kde 

cíle pro splnění standardu jsou: zavedený program pro zvyšování kvality a jeho 
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pravidelná aktualizace, určení odpovědné osoby za program zvyšování kvality 

a bezpečí. V provozních postupech (standardech) jsou zahrnuty zásady a činnosti 

vedoucí ke zvyšování kvality a bezpečí a osoby podílející se na poskytování lůžkové 

zdravotní péče jsou aktivně zapojeny do programů na zvyšování kvality a bezpečí. 

Standard 1. 2 se zabývá evidencí a vyhodnocováním nežádoucích událostí (dále 

jen NU) při poskytování lůžkové zdravotní péče. Standard je splněn, jestliže je ve 

zdravotnickém zařízení zavedena evidence nežádoucích událostí. Minimálně výskyt 

nemocničních nákaz, pády, proleženiny, události spojené s podáváním a přípravou 

léčiv, události spojené s léčebným či diagnostickým výkonem a neočekávané zhoršení 

klinického stavu pacienta, které má za následek úmrtí pacienta nebo trvalé tělesné 

poškození. Tyto nežádoucí události musí být pravidelně vyhodnocovány a také 

zjišťovány jejich příčiny, dále musí být vyhodnocovány časové trendy počtů 

nežádoucích událostí a přijímána preventivní opatření k předcházení NU. 

Standard 1. 3. sleduje a vyhodnocuje spokojenost pacientů a to převážně v oblasti, 

která souvisí s podmínkami pobytu ve zdravotnickém zařízení včetně stravování, 

přístupu zdravotnických pracovníků k pacientům a poskytování informací pacientům. 

Dále je podle tohoto standardu vyhodnocována spokojenost pacientů, a pokud jsou 

zjištěny nedostatky, tak musí být odstraněny.  

Standard 1. 4. zajišťuje sledování a vyhodnocení stížností a podnětů týkajících se 

lůžkové zdravotní péče. Standard je splněn, pokud je vedena evidence všech stížností 

a podnětů pacientů v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí. Posuzování stížností 

musí být vyhodnocováno dle jejich příčin a jsou přijímána opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků, včetně preventivních opatření. 

Cílem standardu 1. 5. je využívání diagnostických, léčebných a ošetřovatelských 

postupů, které jsou doporučeny odbornými a profesními organizacemi. Dále jsou 

zpracovávány interní diagnostické, léčebné a ošetřovatelské postupy při péči o pacienty 

se smyslovým či tělesným postižením. 

Standard 2. 1 je zaměřen na dodržování práv pacientů a jejich blízkých, cílem 

tohoto standardu je sledování a dodržování práv pacientů a odstraňování zjištěných 

nedostatků. 

Standard 2. 2, který stanovuje interní pravidla vedení zdravotnické dokumentace. 

Má za cíl dodržování zásad vedení zdravotnické dokumentace, dodržování zásad pro 

nahlížení do zdravotnické dokumentace a zajištění postupů při ukládání zdravotnické 

dokumentace, včetně její ochrany před zneužitím, ztrátou a poškozením. 
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Standard 2. 3. slouží k zajištění konzultačních služeb pro další obory potřebné pro 

diagnostickou a léčebnou péči při poskytování individuální zdravotní péče. 

Standard 2. 4. pro bezpečné zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými 

prostředky stanovuje interní postupy při objednávání, příjmu, skladování, 

předepisování, úpravě a podávání léčivých prostředků a zdravotnických prostředků, také 

zajišťuje likvidaci léčiv a dokumentaci jednotlivých postupů i jejich kontrolu. Tento 

standard dále definuje interní postupy při používání neregistrovaných léčivých 

prostředků, interní postupy hlášení nežádoucích účinků léčivých prostředků 

a zdravotnických prostředků, v neposlední řadě oprávnění a povinnost zaměstnanců při 

vykonávání činností a manipulaci s léčivy a zdravotnickými prostředky. 

Standard 2. 5. stanovuje činnosti, které mají bezprostřední vliv na kvalitu 

stravování a léčebnou výživu pro pacienty. Cíl tohoto standardu je splněn, jestliže je 

stanoven postup organizace nutriční péče a je zpracován systém diet. 

Ve standardu 2. 6. k zajištění léčebně rehabilitační péče je cílem standardu 

zapracování plánu léčebně rehabilitační péče a jejího vyhodnocování v návaznosti na 

poskytnutou zdravotní péči a s tímto plánem jsou seznámeni jak pacienti, tak 

zdravotničtí pracovníci. 

Standard 2. 7. je zaměřený na podporu zdraví a prevenci nemocí. Cílem standardu 

je vypracovaný plán činností zaměřených na základní oblasti podpory zdraví, prevenci 

nemocí, převážně hlavně v oblasti návykových látek a pacienti a zaměstnanci v daném 

zařízení mají přístup k informacím o faktorech ovlivňujících zdraví.  

Standard 2. 8. se zabývá kontinuitou zdravotní péče, kde cílem tohoto standardu je 

zajištění návaznosti zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení a také v rámci spolupráce 

s dalšími zdravotnickými zařízeními. Standard je splněn, jestliže jsou stanoveny 

postupy na předávání pacientů ve směnách zdravotníků, předávání pacientů mezi 

jednotlivými odděleními, mezi zdravotnickými zařízeními a v neposlední řadě při 

propouštění pacientů včetně navazující ambulantní péče. Také je stanoven postup 

spolupráce s dalšími poskytovateli zdravotní péče a poskytovateli sociálních služeb. 

Standard 2. 9. stanovuje správnou identifikaci pacientů a cílem tohoto standardu 

je zamezení rizika záměny pacientů při poskytování lůžkové péče. Standard je splněn, 

je-li vypracován postup pro správnou identifikaci a tento postup je dodržován. 

Standard 2. 10. slouží k zajištění správných postupů kardiopulmonální resuscitace 

(dále jen KPR). Ukazatele kvality a bezpečí pro splnění standardu jsou: vypracování 

a plnění plánu každoročního proškolení v KPR a přezkoušení zdravotníků v těchto 
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dovednostech a znalostech. O těchto školeních jsou vedeny záznamy. Dále vypracování 

a plnění plánu kontrol vybavení jednotlivých pracovišť léčivy a zdravotnickými 

prostředky pro KPR. 

Standard 3. 1. stanovuje personální zabezpečení lůžkové zdravotní péče. Standard 

je splněn, když je zpracováno rozdělení pracovních míst v souladu s požadavky na 

personální zabezpečení včetně programu na celoživotní vzdělávání zdravotnických 

pracovníků. Dále musí být dána pravidla pro zapracování nových zaměstnanců a jsou 

zpracovány popisy pracovních činností (náplně práce) jednotlivých zdravotnických 

a jiných odborných pracovníků v souladu s jejich odbornou způsobilostí. Ve 

zdravotnickém zařízení se musí sledovat, vyhodnocovat a přijímat nápravná opatření při 

sledování spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami a podmínkami pro 

plnění pracovních úkolů. 

Standard 4. 1. k zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance si jako 

ukazatele kvality a bezpečí pro splnění standardu stanovil zavedení programu 

bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance v oblasti identifikace rizikových míst 

a činností z hlediska bezpečnosti. Dále je stanoven způsob zajištění elektrické energie, 

pitné vody a medicinálních plynů.  

V příloze 2 k vyhlášce č. 102/2012 Sb. jsou požadavky na způsob a postupy 

hodnocení kvality a bezpečí, kde je stanoveno, jakým způsobem členové 

hodnotitelského týmu získávají informace: 

 

 pohovory se zaměstnanci 

 pohovory s pacienty 

 prohlídka pracovišť zdravotnického zařízení 

 kontrola dokumentace týkající se standardů 

 sledování pracovních postupů týkajících se standardů (audity) 

 

Hodnotitelský tým je složen z lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka 

a technickohospodářského pracovníka s vysokoškolským technickým vzděláním. 

Všichni členové musí mít znalosti v oblasti řízení kvality (Vyhláška 102/2012 Sb.).  
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Diagnostika v oblasti standardizace ošetřovatelské péče 

v ONN, a. s. 

Pracuji v Oblastní nemocnici v Náchodě (dále jen ONN, a. s.), která je tvořena 

nemocnicemi v Náchodě, Broumově a v Jaroměři. Spolu s akciovými společnostmi 

nemocnic v Jičíně, Trutnově, ve Dvoře Králové a Rychnově nad Kněžnou vytváří 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Oblastní nemocnice Náchod, a. s., 

zajišťuje akutní lůžkovou i následnou péči zejména pro pacienty z Náchodska. 

V základních oborech zajišťuje péči pro spádovou oblast s více než 60 tisíci obyvateli, 

ve specializovaných oborech pro 115 až 150 tisíc obyvatel. Jsou zde základní oddělení, 

lůžková i ambulantní, lůžka následné péče, ale také vysoce specializovaná pracoviště, 

jako například Endoskopické centrum (www.nemocnicenachod.cz). 

Za obor ošetřovatelství pracuje v ONN, a. s., Rada pro ošetřovatelské standardy. 

Momentálně má Rada pět členek a její vedení zaštituje hlavní sestra. Ke konci roku 

2011 bylo vytvořeno 82 standardů ošetřovatelských postupů a standardů 

ošetřovatelských činností, které se 1x za tři roky aktualizují (nebo dle potřeby v souladu 

s novou legislativou) a podle požadavků z pracovišť ONN, a. s., se tvoří nové 

standardy. Aby došlo k zefektivnění metodiky standardů (od zadání tématu, přes pilotní 

verzi až po definitivní verzi) je třeba, aby se zlepšil přístup sester ke studiu standardu 

v pilotní verzi. Sestry mají standard v pilotní verzi přečíst a na základě ověřených 

praktických zkušeností se k němu mají vyjádřit. Často se stává, že sestry vytvoří 

připomínky k standardu až ve verzi definitivní, což je neefektivní a kontraproduktivní. 

Proto jsem si pro diagnostiku vybrala tuto oblast tvorby standardů, aby došlo 

k zefektivnění metodiky standardů ošetřovatelské péče a také ke změně v přístupu sester 

ke standardům ošetřovatelské péče v pilotní verzi. Diagnostika probíhala na jaře roku 

2010. Zadavatelem diagnostiky byla hlavní sestra ONN, a. s. 

3.1.1 Metody získávání a sběru informací, účastníci diagnostiky   

Pro získání a sběr informací jsem si vybrala rozhovor s vrchní a staniční sestrou 

interního oddělení. Rozhovory probíhaly v březnu a dubnu 2010 v denní místnosti 

interního oddělení. Všechny rozhovory byly nahrávané se souhlasem informantek. 
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Rozhovory byly taktéž polostrukturované a přepis rozhovoru se staniční sestrou je 

součástí přílohy diplomové práce. Další informace jsem průběžně získávala 

od řadových sester interního oddělení. Interní oddělení jsem si vybrala kvůli vyšší 

náročnosti ošetřovatelské péče. Dále jsem vedla rozhovor s hlavní sestrou ONN, a. s., a 

provedla studium dokumentů, které souvisí se standardy v pilotní verzi, 

s ošetřovatelskými standardy a s metodikou ošetřovatelských standardů. 

3.1.2 Zjištění z diagnostiky od hlavní sestry ONN, a. s. 

1.  Hlavní sestra Mgr. Renata Dušková mne ujistila, že vrcholový management 

podporuje standardizaci ošetřovatelské péče. V zájmu ředitele ONN, a. s., 

Ing. Miloslava Vávry, CSc. je, aby standardy dobře fungovaly a to nejen proto, že 

se nemocnice připravuje na certifikaci podle ISO 9001. Nyní je tento proces ve fázi 

příprav. Dále mi zajistila spolupráci s vrchní a staniční sestrou interního oddělení 

a dodala dokumenty nutné pro analýzu dokumentů (viz analýza dokumentů). 

2.  Kontrola dodržování SOP je delegována na vrchní sestry jednotlivých oddělení. Ty 

mají sestry přezkoušet v rámci kontrolní činnosti a tuto činnost stvrdit zápisem 

o auditu a podpisem účastníků. Není však zavedena kontrola hlavní sestrou, zda 

vrchní sestry audity na svých odděleních vykonávají (do dubna 2010). Hlavní sestra 

uvažuje o rozšíření metodického pokynu Metodika tvorby standardního 

ošetřovatelského postupu o kontrolu vrchních sester. Vlastní vykonávání kontrol 

v této oblasti je však pro ni časově náročné. 

3.  Audity se v součastné době v ONN, a. s., neprovádějí z důvodu nedostatečně 

kompetentních auditorů. Protože ONN, a. s., dostala dotaci od EU na vzdělávání, 

usiluje hlavní sestra o proškolení auditorů z řad členek Rady pro standardy. 

4.  Vrchní sestry dostávají informace o nových SOP a SOP v pilotní verzi na poradě 

vrchních sester. Metodika tvorby standardního ošetřovatelského postupu 

(vypracování SOP, vlastní tvorba SOP, doba platnosti SOP) je vypracována 

v metodickém pokynu z roku 2008 (detaily v analýze dokumentů). 

5.  Od roku 2004 v ONN, a. s., pracuje Rada pro ošetřovatelské standardy. V době, 

kdy probíhala diagnostika, pověřila hlavní sestra jinou členku Rady pro standardy 

její koordinací a tímto krokem sleduje pružnější fungování celé skupiny. 

6.  V ONN, a. s., není manažer pro kvalitu. 



 41 

3.1.3 Zjištění z diagnostiky od staniční sestry interního oddělení 

1. Jako pozitivum standardů v pilotní verzi vidí v tom, že se odhalí chyby (gramatika, 

stylistika, postup) a sjednotí se postup v ošetřovatelské péči v celé nemocnici. 

2. Doba, kdy jsou standardy v pilotní verzi, je pro staniční sestru dostatečně dlouhá na 

ověření správnosti postupu a kontrolu na vybavení pomůckami.  

3. V pilotu si standardy neověřuje prakticky (viz ,,Takhle, nikdy jsem si nevzala 

standard a nezkoušela ho krok za krokem, jako technicky, je to asi chyba. Spíš si to 

vezmeme, abychom k němu měli všichni pomůcky, ale nikdy to není krok za 

krokem.“). Staniční sestra si je vědoma toho, že by se standardy měly kontrolovat 

i prakticky. 

4. Přečtení standardu se stvrzuje podpisem pouze v definitivní verzi, ne v pilotní.  

5. Sporné momenty standardů v pilotní verzi řeší na provozní poradě Interního 

oddělení, všichni jsou dopředu seznámeni se standardem, který se bude řešit. 

6. Viděla by jako přínosné, kdyby se standardy třídily podle témat a nedávaly se 

plošně do celé nemocnice, na všechna oddělení. 

7. Staniční sestra ví, jak podávat připomínky k standardu v pilotu, jen si e-mailovou 

adresu nepamatuje zpaměti. 

8. Nevnímá jako nadměrnou zátěž práci se standardy ošetřovatelské péče, je to 

součást její práce, nevadí jí, když standardy v pilotu vyjdou ve větším množství.  

9. Problém vidí v negativním vnímání standardů. Neví, jak zlepšit vnímání 

problematiky standardů u sester, myslí si, že je to v komunikaci. Problém nevidí 

v předávání informací od vrchní sestry k řadovým sestrám. Informace se předávají 

na provozní poradě Interního oddělení, která je pro všechny sestry povinná (je 

omluvena pouze 1 absence ročně). 

10. Jako přínos standardů vidí staniční sestra v tom, že se v rámci nemocnice sjednotí 

postup ošetřovatelské péče a sestry se mohou vyvarovat chyb. Jako nevýhodu 

naopak to, že lékaři SOP vnímají pouze jako ošetřovatelské standardy, pouze pro 

sestry. Další negativum standardů je v tom, že sestry SOP vidí jako nařízení 

,,shora“ (viz ,,Problém je v tom, teda nevím, jestli je to problém,… ale vnímají to 

kolektivně jako nařízení, opatření. Víš, vidí to jako nepříjemnost: „Musím to udělat 

tak!“. Nemají tam zatím to, že by si řekly: ,,Ono mě to svým způsobem chrání, 
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a když jsem pracovala podle standardu, pracovala jsem dobře.“ To se nám ještě 

nepodařilo posunout.“). 

11. Na interním oddělení audity probíhají (viz ,,Dopředu jsme oznámili, které 

standardy budeme zkoušet. Já měla dopředu připravené otázky, pro každou stanici 

stejné. Ověřovali jsme, zda mají všechny pomůcky, zda pracují podle postupu, jestli 

mají vše, aby mohli pracovat. Dívali jsme se, jak mluví s pacientem, jak je pacient 

zaopatřený. Na základě toho jsme doplnili nebo objednali pomůcky…Snažili jsme 

se to nastavit tak, že je to pro ně pomoc.“).  

12. Na interním oddělení je vypracován zápis z auditu s návrhem na opravná opatření. 

3.1.4 Zjištění z diagnostiky od vrchní sestry interního oddělení 

1.  Jako přínos standardů v pilotu vidí v tom, že se standard v pilotu vyzkouší 

a odstraní se chyby, sladí se postup v celé nemocnici. Doba na pilotování standardů 

se jí zdá dostatečně dlouhá, až moc. Sama by zvolila dobu pilotu pouze 2 měsíce. 

Pokud se nebudou na oddělení zasílat všechny SOP v pilotu, ale pouze ty, které 

jsou aktuální pro ,,internu“, mohla by být podle vrchní sestry doba ještě kratší.  

2.  Negativum SOP v pilotu je v tom, že se zasílaly všechny SOP i ty, které se interny 

netýkají, a sestry byly čtením standardů zahlcené a pak nepřipomínkovaly nic. (Od 

dubna 2010, na základě předběžných informací získaných z diagnostiky, se hlavní 

sestra a Rada pro ošetřovatelské standardy rozhodly SOP třídit a zasílat je na 

oddělení, kterých se standardy týkají.) 

3.  Na poradě vrchních sester nejsou moc často informace o standardech. Poslední 

informaci o novém koordinátorovi Rady pro ošetřovatelské standardy si pamatuje. 

(podle analýzy dokumentů - informace z dubna 2010) 

4.  Vrchní sestra ví, jak připomínkovat standard v pilotu, e-mailovou adresu si 

pamatuje a uvádí ji správně. 

5.  Práce se standardy ji nezatěžuje. Vrchní by měla aktualizovat a hlídat platnost SOP, 

které vypracovaly sestry na jejím oddělení. Práci se standardy z velké části deleguje 

na staniční sestry (na interním oddělení je 5 staničních sester). Také zadává 

vypracování nových SOP, nemá problém s vyhledáním vhodné sestry pro napsání 

standardu (viz: ,,Interna je těžké oddělení, práce tu je náročná. Sestry se tu tak 
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střídají, že není problém někoho z mladých oslovit a dotyčná sestřička standard 

napíše…“). Sestry motivuje za vypracování SOP finanční odměnou. 

6.  Audity na interním oddělení probíhají v rámci kontrolní činnosti, zápis o auditu 

zasílá vrchní sestra hlavní sestře. Obsahuje výsledek kontroly a podpisy účastníků, 

zjištěné nedostatky a doporučení k nápravě. Uvítala by audity se školenými 

auditory. Myslí si, že by se zvýšila kvalita ošetřovatelské péče. 

7.  Pozitivum u SOP vidí vrchní sestra v tom, že se v rámci nemocnice sjednotí postup 

ošetřovatelské péče a sestry se mohou vyvarovat chyb. Jako nevýhodu vnímá to, že 

lékaři standardy berou pouze jako ošetřovatelské standardy, neřídí se jimi 

a dokonce je před sestrami shazují. 

3.1.5 Zjištění z diagnostiky od sester interního oddělení 

1.  Sestry vidí pozitivum SOP v pilotu v tom, že se odstraní chyby a sladí se postup 

v celé nemocnici. 

2.  Sestry jsou zavaleny ,,papíry“ a nemají čas na vlastní ošetřování pacienta. 

Standardy jsou další dokumenty, které je odvádí od pacientů. Na oddělení se 

zasílají pilotní SOP, které se jich netýkají, proto je to velmi zdržuje. Takže je 

většinou nečtou, jen ty, které je hodně zajímají (ty, které často používají nebo jsou 

v rozporu s osvojeným postupem). SOP nezkoušejí prakticky, jen si je čtou. 

3.  Sestry neznají e-mailovou adresu, kde mohou podávat připomínky k SOP v pilotu, 

ale na kontakt by se zeptaly staniční nebo vrchní sestry. 

4.  Audity jsou pro sestry stresující záležitostí. Vědí dopředu, kdy bude audit a jaký 

SOP bude zkoušen, přesto jsou velmi nervózní. Myslí si, že audity nejsou třeba, je 

to zbytečné zatěžování sester.  

5.  Sestry si myslí, že je dobré, když se mohou podívat do standardů, zejména 

u výkonů, které nedělají tak často. Negativně však vnímají to, že lékaři SOP 

neberou vážně, dokonce se při některých výkonech rozchází s postupem 

a doporučeními ve standardu (viz ,,Na interně se u aplikace krve dělá zkouška 

kompatibility krve na sklo (kapka krve od dárce a kapka krve od příjemce), která 

není uvedena v SOP a je i v rozporu s doporučeními hematologické komory“). (viz 

,,Je to k vzteku, doktoři se nemusí řídit žádnými nařízeními, nikdo je za to nestíhá, 
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dělají si, co chtějí. My máme samá školení a audity, tuny zbytečných papírů a ani 

není čas na nemocné…“).  

3.1.6 Analýza dokumentů 

Provedla jsem studium třech standardů v definitivní verzi. SOP č. 50 – Zavádění 

nazogastrické sondy a péče o NGS, SOP č. 19 – Hygiena u ležícího pacienta, SOP č. 14 

– Kanylace periferní žíly a péče o periferní žilní katétr (viz příloha č.3). Tyto standardy 

jsou uloženy v tištěné formě na všech lůžkových a ambulantních odděleních nemocnice. 

Standardy v definitivní verzi jsou uloženy v šanonu červené barvy, standardy v pilotní 

verzi jsou uloženy v šanonu modré barvy. V elektronické podobě jsou standardy 

uložené na Intranetu, ve složce Dokumenty, Ošetřovatelství, Standardní ošetřovatelské 

postupy v definitivní verzi. Přístup na Intranet má každý NLZP, který je zaměstnancem 

ONN, a. s. 

Metodický pokyn ONN, a. s., č. 2/2008 je uložený na každém oddělení 

nemocnice.  

Zápisy z porad vrchních sester mi dala k dispozici hlavní sestra Mgr. Dušková. 

Celkem jich bylo 15 a byly z období leden 2009 až červen 2009, září 2009 až květen 

2010. 

3.1.7 Zjištění po provedené analýze dokumentů 

Každý standard má název, pořadové číslo, označení, o jaký typ standardu jde 

(např. procesuální). Je uvedena jeho platnost, oblast působení (kde je používán), pro 

koho je určen, místo použití (na jakých odděleních) a kdo jej sestavil. Standardy 

obsahují přílohy, ošetřovatelský cíl. Standardy používané v ONN, a. s., jsou v souladu 

s teorií v oboru a v souladu s platnou legislativou. 

Metodický pokyn je složen ze tří částí: vypracování SOP, vlastní tvorba SOP, 

doba platnosti SOP. Vypracování SOP se řídí vyhláškou MZ ČR 424/2004 Sb.  

(vyhláška platná v době diagnostiky, nyní je v účinnosti vyhláška 55/2011 Sb.). SOP je 

vypracován na základě požadavku vrchní sestry nebo na základě vlastní iniciativy. 

Tvorba SOP probíhá podle osnovy a předepsané struktury (k dispozici na 

Intranetu a v metodickém pokynu). Vypracovaný SOP se odešle na adresu 

nem.nach@centrum.cz, proběhne konzultace s autorem a se členy Rady pro 

ošetřovatelské standardy. Pak je SOP vydán v pilotní verzi. SOP v pilotní verzi je verzí 
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pracovní a je zkoušen NLZP v klinické praxi. Připomínky a návrhy k SOP v pilotu 

se zasílají na adresu pilotni.studie@nemocnicenachod.cz. Po uplynutí 3 měsíců SOP 

nabývá platnosti jako SOP definitivní.  

Aktuálnost a platnost SOP hlídají vrchní sestry, jejichž NLZP vypracoval SOP. 

Revize SOP musí být provedena nejpozději do 30.9. každého roku a zápis o provedené 

revizi pošlou hlavní sestře (seznam SOP, seznam SOP zaktualizovaných a původních). 

Zaktualizovaný SOP zašlou na adresu pilotni.studie@nemocnicenachod.cz. Další oběh 

je stejný jako u tvorby nového SOP. 

Při studiu zápisů z porad hlavní sestry jsem informace o činnosti Rady pro 

ošetřovatelské standardy nebo o standardech našla v měsíci dubnu 2010, kde je 

informace o novém koordinátorovi skupiny. Dále je zde uvedena kontaktní adresa, kam 

se mohou SOP i připomínky k pilotním SOP zasílat. Je zde uvedeno, že jsou všechny 

SOP v pilotu i v definitivní verzi na Intranetu (tam má přístup každý NLZP v ONN) 

a že se budou zasílat pilotní SOP pouze na ta oddělení, kterých se týkají. Přečtení SOP 

se má stvrzovat podpisem. Protokoly o auditu zasílat na adresu 

pilotni.studie@nemocnicenachod.cz nebo v tištěné podobě hlavní sestře. Aktuálnost 

SOP nadále sledují vrchní sestry na svých odděleních. Dále je v zápisu z dubna 2010 

zmínka o SOP č. 8 (Aplikace krve a krevních derivátů), který byl doporučen 

k přepracování. V ostatních zápisech informace o SOP nebo o činnosti Rady pro 

ošetřovatelské standardy nebyly. 

3.1.8 Hlavní formulace zjištění 

Silné stánky  

1.  Vrcholový management v ONN, a. s., podporuje SOP. Rada pro standardizaci byla 

ustanovena v roce 2004 a funguje dodnes. Pro pružnější činnost Rady byl zvolen 

nový koordinátor Rady pro ošetřovatelské standardy. Je vydán metodický pokyn, 

který upravuje tvorbu ošetřovatelských standardů v nemocnici.  

2.  Metodika tvorby SOP (zadání téma, vypracování, konzultace, pilotní verze, 

definitivní verze) je v souladu s teorií v oboru. Každý standard má název, pořadové 

číslo, označení, o jaký typ standardu jde (např. procesuální). Je uvedena jeho 

platnost, oblast působení (kde je používán), pro koho je určen, místo použití (na 

jakých odděleních) a kdo jej sestavil. Standardy obsahují přílohy, ošetřovatelský cíl  

3.  Doba standardů v pilotu (3 měsíce) je dostatečně dlouhá.  
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4.  Kontaktní adresa, kam se mají zasílat připomínky k SOP v pilotu, je známá.  

5.  SOP v pilotu se třídí, zasílají se na oddělení, kde se daný SOP uplatňuje (změna od 

dubna 2010, na základě předběžných informací z diagnostiky). 

6.  SOP v pilotu jsou sestrami přijímány pozitivně – odhalí se chyby (stylistika, 

postup, gramatika atd.) a sladí se postupy v celé ONN.  

7.  Sporné momenty standardů v pilotní verzi se řeší na provozní poradě oddělení (na 

interním odd.), všichni jsou dopředu seznámeni se standardem, který se bude řešit. 

8.  Audity na odděleních probíhají v rámci kontrolní činnosti, provádí je vrchní 

a staniční sestry. 

9.  Existují zápisy o proběhlých auditech. Zápis o auditu obsahuje výsledek kontroly 

a podpisy účastníků, eventuelní zjištěné nedostatky a doporučení k nápravě. 

10.  Hlavní sestra provádí kontrolu auditů (změna od dubna 2010, na základě 

předběžných informací z diagnostiky). Zápis o auditu zasílají vrchní sestry hlavní 

sestře. 

11.  Vrchní sestra deleguje část práce se SOP na staniční sestry.  

 

Slabé stránky 

1.  Standard v pilotu se neověřuje prakticky (postup, krok za krokem). 

2.  Standardy v pilotu se po přečtení nestvrzují podpisem, takže neexistuje kontrola, 

kdo SOP četl, a kdo ne (Podpis sestry není zárukou, že sestra standard opravdu 

četla, avšak většina sester si standard po podpisu alespoň prolistuje a může ji 

zaujmout). 

3.  Audity nejsou prováděné školenými auditory. Audity provádí pouze vedoucí 

zaměstnanci na svých odděleních v rámci kontrolní činnosti. Nevýhodou tedy může 

být loajalita s podřízenými a ne úplná nestrannost.  

4.  Informace o SOP a činnosti Rady pro standardy na poradách vrchních sester nejsou 

dostatečné (viz analýza dokumentů). 

5.  V metodickém pokynu ONN, a. s., č. 2/2008 není zaznamenána metodika kontrolní 

činnosti (audity) prováděné vrchními a staničními sestrami. 
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6.  V metodickém pokynu č. 2/2008 není uvedeno, že se SOP po přečtení musí stvrdit 

podpisem. 

7. Sestry vnímají standardy negativně. 

8.  SOP v definitivní verzi a SOP v pilotu jsou na Intranetu, ale nedá se spolehnout na 

aktuálnost informací. 

9.  V ONN, a. s., není manažer pro kvalitu (kontrolní činnost se SOP je pro hlavní 

sestru časově náročná). 

3.1.9 Doporučení z diagnostiky 

1. Rozšířit metodický pokyn ONN, a. s., č. 2/2008 o nové informace získané 

z diagnostiky provedené na jaře 2010. 

2. Začít pracovat na změně postojů NLZP k standardům ošetřovatelské péče a ke 

standardizaci.  

3.  Ověřovat standard v pilotu prakticky (postup, krok za krokem). Uvést praktické 

ověřování standardu doslovně a podrobně do metodického pokynu ONN, a. s., 

2/2008 (zde je zmínka o uvedení SOP NLZP do klinické praxe, ale tento fakt nikdo 

nezaznamenal). 

4.  Stvrzovat přečtení SOP v pilotu podpisem. (Měla by existovat kontrola, zda tomu 

tak je – staniční sestry). Uvést stvrzení přečtení SOP do metodického pokynu 

ONN, a. s., č. 2/2008. 

5.  Delegovat práci s pilotními SOP na staniční sestry. (Staniční by SOP v pilotu 

vytiskla, informaci o SOP v pilotu a zdůraznění nutnosti přečtení by dala na místo, 

které slouží k předávání důležitých informací. Sporné SOP v pilotu by se probíraly 

na provozní poradě oddělení). 

6.  Zajistit dostatečný přenos informací od vrcholového ke střednímu managementu, a 

to prostřednictvím porad vrchních sester. 

7.  Zajistit lepší a pružnější přenos informací na Intranetu. 

8.  Provádět audity školenými auditory (Tato činnost by měla spadat pod kontrolu 

hlavní sestry, hlavní sestra nebo manažer pro kvalitu by měli být o výsledcích 

informováni přímo auditory, ne vrchními sestrami). 
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9.  Zavést funkci manažera pro kvalitu. 

Diagnostická zpráva byla předána hlavní sestře Mgr. Renatě Duškové v létě 2010. 

Na jaře 2011 a na jaře 2012 (přepracovaná směrnice jako řízený dokument) byla vydána 

Směrnice 018 Metodika tvorby standardního ošetřovatelského postupu v ONN, a. s., 

kde jsou zapracovány všechny informace získané na základě diagnostiky. Směrnice je 

v příloze diplomové práce (příloha č. 2). Směrnice o interních auditech je před 

schválením, jsou vypsány termíny na audity v roce 2013. Auditoři v ONN byli 

proškoleni v rámci dvoudenního semináře v ONN, a. s. 

3.2 Kvalitativní výzkum – zmapování postojů NLZP 

k řízení ošetřovatelské péče pomocí SOP 

Z rozhovorů se sestrami Interního oddělení, které jsem vedla v rámci 

diagnostiky, jsem narazila na problém negativního postoje sester ke standardizaci. 

Z této diagnostiky vzešlo několik doporučení. Jedním z nich bylo doporučení začít 

pracovat na změně postojů NLZP k standardizaci.  

3.2.1 Oblast výzkumu 

Předmětem této části diplomové práce je výzkumné šetření, které bylo 

uskutečněno v Oblastní nemocnici v Náchodě. Šetření se týkalo postojů sester ke 

standardizaci a probíhalo na podzim 2011. Jedná se o aplikovaný výzkum, který byl 

prováděn v přirozeném prostředí sester, v nemocnici. Výstupem této mikrostudie 

v Oblastní nemocnici v Náchodě je navržení konkrétních opatření, která by zlepšila 

postoj nelékařských zdravotnických pracovníků ke standardům a standardizaci 

ošetřovatelské péče. Tyto změny by měly vést ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče. 

3.2.2 Konceptuální rámec 

Informace zjištěné během výzkumu jsem podrobila analýze z oblasti řízení 

kvality a řízení změny v ošetřovatelské péči.  
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3.2.3 Cíle výzkumu 

 Zmapovat postoje NLZP k řízení ošetřovatelské péče pomocí SOP. 

 Změřit motivaci a vztah NLZP ke standardům. 

3.2.4 Výzkumné metody 

 strukturované rozhovory včetně vyhodnocení výsledků a jejich interpretace 

pomocí kvalitativní metody zakotvené teorie 

 vlastní pozorování 

 studium dokumentů 

3.2.5 Výzkumná otázka  

Jaký je postoj sester k tvorbě a metodice standardů ošetřovatelské péče v ONN, a. s.? 

3.2.5.1 Výzkumné podotázky 

 Jak sestry vnímají změny, které se uskutečnily v ošetřovatelství za posledních 

dvacet let? 

 Jaký názor sestry mají na standardizaci v ONN, a. s.? 

 Jak jsou pro sestry důležité standardy ošetřovatelských postupů? 

 Jak jsou pro sestry důležité nové informace v oblasti kvality a standardizace? 

 Znají sestry dostatečně metodiku vzniku standardů ošetřovatelské péče 

v ONN, a. s.? 

 Jaký mají sestry názor na práci Rady pro standardizaci v ONN, a. s.? 

 Co si představují pod pojem kvalitní práce sestry? 

 Jakou mají podporu zaměstnavatele ve své profesi? 

3.2.6 Výběr cílové populace 

Informantkami jsou všeobecné sestry z Oblastní nemocnice Náchod, které 

pracují na standardních odděleních. Vzhledem k zachování anonymity informantek 

záměrně neuvádím oddělení, na kterém dané sestry pracují. Oslovila jsem 10 sester 
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pracujících u lůžka a 1 sestru, která působí v Radě pro ošetřovatelské standardy. Během 

těchto rozhovorů jsem získala údaje, které jsem kódovala a analyzovala. Bylo dosaženo 

teoretické saturace vzorku, a z tohoto důvodu jsem rozhovory ukončila.  

3.2.7 Metody sběru dat 

Kvantitativní výzkum volně navázal na diagnostiku organizace. Sběr dat proběhl 

technikou datové triangulace, kde jsem použila sběr dat v různých časových momentech 

a u různých osob. Také jsem studovala dokumenty, které souvisí se standardizací 

a řízením ošetřovatelské péče v ONN, a. s.  

Rozhovory se uskutečnily od října 2011 do ledna 2012. Rozhovory s cíleně 

vybranými informantkami jsem vedla v nemocnici. Využila jsem převážně denních 

místností jednotlivých oddělení, a také jsem zajistila dostatek soukromí, aby nás nikdo 

při rozhovoru nerušil (po domluvě se sloužícími sestrami).  

Z důvodu velké pružnosti celého procesu získávání informací jsem zvolila metodu 

strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. V úvodu jsem sestry seznámila 

s faktem, proč si rozhovor nahrávám na diktafon. Všechny informantky s nahráváním 

na diktafon souhlasily. Rozhovory byly zahájeny otázkami, které se dotazovaly na 

přítomnost, a příslušné odpovědi jsem případně využila jako oporu pro otázky 

z minulosti. Použila jsem typy otázek vztahující se k názorům a hodnotám, otázky 

týkající se pocitů a otázky vztahující se ke znalostem jsem zařadila na konec. V úplném 

závěru rozhovoru jsem zařadila otázky demografické. 

Všem informantkám jsem zajistila anonymizaci, neuvádím jméno a ani oddělení, 

na kterém pracují. Rozhovory jsou zaznamenány na diktafon a následně uloženy na CD, 

vzhledem k respektování anonymity není disk součástí přílohy diplomové práce. 

Další fází bylo studium dokumentů. Konkrétní informace jsem získala především 

z Intranetu, ze zápisů z porad vrchních sester, ze zápisů Rady pro ošetřovatelské 

standardy a z vnitřních předpisů ONN, a. s. Také jsem prozkoumala webové stránky 

nemocnice – www.nemocnicenachod.cz.  

3.2.8  Riziko při sběru dat 

V náchodské nemocnici pracuji jako staniční sestra interního oddělení a částečně 

jako koordinátorka zavádění standardů ošetřovatelské péče a tato duální pozice má své 

výhody i nevýhody. Oblast, kterou jsem zkoumala, je mi velmi dobře známá a znám 
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velmi dobře i pracovní prostředí a kulturu organizace. Avšak překážkou v objektivní 

interpretaci výsledků výzkumu mohou být mé vlastní názory na standardizaci 

a vzhledem k pozici koordinátora je také možnost, že získám omezené množství 

informací, že se informanti zcela neuvolní a ,,neotevřou“. 

3.2.9 Analýza dat 

Jako techniku transkripce jsem zvolila shrnující protokol. ,,Tato technika 

nezachovává celý text. Předpokládá se, že v textu jsou zbytečná místa nebo že by jeho 

kompletní transkripce byla nákladná“ (Hendl, 2005, s. 209). Redukci jsem provedla 

u tvrzení, která se opakovala, a vypustila jsem věty, které by byly hodně obecné. 

Získaná data jsem podrobila analýze dle zakotvené teorie, která spočívá 

v teoretickém kódování. Jednotlivé části jsem tematicky roztřídila a technikou 

otevřeného kódování jsem pojmy přiřadila k jednotlivým kategoriím. Dále jsem 

vlastnosti jednotlivých kategorií upřesnila a vzájemně porovnávala. V jednotlivých 

případech jsem hledala podobnost či rozdílnost s dalšími případy, uvažovala jsem nad 

příčinami, které ovlivňovaly jednotlivé kategorie. Hlavní kategorie jsem identifikovala 

podle své rozvahy sloučením všech užitečných témat a kategorií. Do analytické úvahy 

jsem zapracovala poznámky získané z pozorování a při formulaci teorie jsem použila 

i vlastní úvahy ze studia datového materiálu (Hendl, 2005; Strauss, Corbin, 1999).  

3.2.9.1 Zjištění z dokumentů 

 Standardy a zápisy z porad Rady pro standardy – Podle zápisů Rady pro 

ošetřovatelské standardy bylo za rok 2011 v ONN, a. s., vytvořeno 6 nových 

ošetřovatelských standardů, 8 standardů bylo aktualizováno, 3 standardy byly 

v pilotní verzi (stav k lednu 2012), v přípravné fázi bylo 13 standardů (zadány či 

vráceny k přepracování). Co se týká obsahu a formy standardů, studium proběhlo již 

v roce 2010 při diagnostice organizace, kdy jsem analýze podrobila 3 standardy (viz 

str. 45). Přesto jsem se v předchozí analýze obsahu standardů nezmínila o délce 

SOP, která je od 4 do 6 stránek bez příloh. Standardy jsou uloženy na odděleních 

v červených (definitivní SOP) a modrých deskách (pilotní SOP). Zaměstnanci vědí, 

kde jsou uložené. Definitivní i pilotní verze jsou stvrzované v podpisovém listu 

jedním podpisem, u každého dalšího standardu sestra přečtení SOP stvrdí pouze 

křížkem. Podle směrnice 011 Tvorba a řízení dokumentů integrovaného řízení 

v ONN, a. s., se může pro seznámení se standardy použít podpisový list ze směrnice. 
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Nicméně já jsem se při kontrole uložení standardů na 5 odděleních s touto variantou 

nesetkala. Povolené jsou však obě varianty. Na intranetu nemocnice jsou uloženy 

všechny standardy v definitivní či pilotní verzi. Seznam standardů na intranetu je 

v souladu se zápisy z Rady pro ošetřovatelské standardy. Rada se schází pravidelně 

každý měsíc včetně prázdninových měsíců. V roce 2011 bylo uskutečněno 12 porad. 

 Vnitřní předpisy ONN, a. s. – V roce 2011 proběhla aktualizace metodického 

pokynu 2/2008 a tato metodika byla přepracována do směrnice 018, která je řízeným 

dokumentem ONN, a. s., a je uložena pouze v elektronické podobě. Řízenou kopii 

má k dispozici koordinátor Rady pro ošetřovatelské standardy. Na intranetu je všem 

zaměstnancům k dispozici tato směrnice 018 Metodika tvorby standardního 

ošetřovatelského postupu v ONN a. s a směrnice 002 Statut skupiny pro standardní 

ošetřovatelské postupy ONN, a. s. Přístup na intranet získává každý zaměstnanec při 

nástupu do zaměstnání. 

 Zápisy z porad vrchních sester – Zápisy mi dala k dispozici hlavní sestra 

Mgr. Dušková. Analýze byly podrobeny zápisy za období září 2010 až prosinec 

2011 (v letním období nejsou pravidelné porady vrchních sester, proto bylo zápisů 

pouze 14) a navazují na analýzu zápisů za leden 2009 až květen 2010 (viz str. 44, 

celkem 29 zápisů). Z oblasti kvality a standardizace jsou zde uvedeny tyto 

informace: V lednu 2011 byly v zápisu informace ze semináře Sledování pádů 

hospitalizovaných pacientů a dále informace o vydání nové směrnice 011 Tvorba 

a řízení dokumentů integrovaného řízení v ONN, a. s. V únoru 2011 byla ohlášena 

nová kvalitářka pracující na částečný úvazek, která je zároveň vrchní sestrou ORL 

v nemocnici. Hlavní sestra se zmínila o potřebě vykonávat tuto funkci na celý 

pracovní úvazek. V březnu 2011 přinesla hlavní hygienička nemocnice informace 

o sledování nozokomiálních nákaz, dále jsou zde informace o celostátním projektu 

Nemocnice 2011, v rámci kterého proběhla dotazníková akce Spokojenost pacientů 

a zaměstnanců. V červnu náměstek léčebné péče informoval vrchní sestry o závažné 

nežádoucí události na oddělení ONN, která nebyla nahlášena a pacient o ní nebyl 

informován. Zjistily se také závažné nedostatky ve vedení ošetřovatelské 

dokumentace. Na základě této události byla vrchní sestra nejmenovaného oddělení 

odvolána z funkce a náměstek apeloval na důkladné dodržování vyhlášky 

O zdravotnické dokumentaci. V tomto zápisu byla první zmínka o SOP, 

o aktualizovaném standardu č. 8 – Aplikace krve a plazmy, kde je součástí přílohy 

aktualizovaný Informovaný souhlas s aplikací krve a plazmy. V září 2011 hlavní 
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sestra seznámila přítomné vrchní sestry s bezpečnostními cíli MZ ČR v oblasti 

kvality a bezpečí za rok 2010-2011. Součastně připomenula, že jsou v nemocnici 

plněny již tři bezpečnostní cíle a vydány tyto směrnice: směrnice 001 – Identifikace 

hospitalizovaných pacientů v ONN, a. s., směrnice 010 – Prevence pádů 

hospitalizovaných pacientů v ONN, a. s, směrnice 015 – Hygienické zabezpečení 

rukou ve zdravotnické péči. V zápisu z října 2011 byly informace o řízení neshod 

v laboratoři vyplývající z preanalytické části a druhá zmínka o standardech, SOP 

č. 43 – Odběr a krve na biochemické a hematologické vyšetření, kde jsou tyto 

neshody v preanalytické části uvedeny. Všechny zápisy z porad vrchních sester byly 

značně obsáhlé, 3-5 stránkové a většinou obsahovaly provozní informace, informace 

o vzdělávání, nové legislativě a výběrových řízeních probíhajících v nemocnici. 

 www.nemocnicenachod.cz – Na webových stránkách Oblastní nemocnice 

v Náchodě není zmínka o kvalitě a bezpečí zdravotnických služeb ani informace 

o práci Rady pro standardy ošetřovatelské péče. 

3.2.9.2 Analýza dokumentů 

Oblastní nemocnice v Náchodě, a. s., je druhou největší nemocnicí 

v královéhradeckém kraji, hned po fakultní nemocnici v Hradci Králové. Zaměstnává 

téměř 700 zdravotnických pracovníků (z toho 500 je NLZP) a patří k největším 

zaměstnavatelům v oblasti Náchodska. Všichni zdravotníci musí získávat informace 

převážně z počítače. To, že jsou směrnice a další vnitřní předpisy nemocnice k dispozici 

pouze v elektronické podobě, vidím jako problematické. Sestra u lůžka, která je 

zavalena již tak dost přebujelou administrativou, nemá na čtení směrnic čas. Další 

otázkou je, zda je na odděleních dostatek počítačů, aby sestry v případě volna mohly 

směrnice a další vnitřní předpisy nemocnice studovat. Směrnice jsou závazné i pro 

sanitáře a ošetřovatele, kteří nemají v běžném provozu nemocnice k počítačům přístup. 

Pozitivní je, že standardy ošetřovatelské péče jsou k dispozici v tištěné podobě a ve 

standardizovaném uložení (definitivní verze – červené šanony, pilotní verze – modré 

šanony). 

Z analýzy zápisů z porad vrchních sester vyplynulo, že se ve 14 zápisech hlavní 

sestra nebo jiný člen vrcholového managementu účastní těchto porad. O standardech se 

zápisy zmínily pouze ve dvou případech, ve spojitosti s řešením závažné nežádoucí 

události nebo s řešením závažných neshod, vždy ve spojení s restrikcemi a nikdy 

v oblasti prevence. O práci Rady pro ošetřovatelské standardy nebyla žádná informace. 

http://www.nemocnicenachod.cz/
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Pro veřejnost na webových stránkách nemocnice nejsou k dispozici žádné 

informace o kvalitě a bezpečí.  

Práce skupiny pro standardy je dostatečná, za rok 2011 prošlo Radou 

30 standardů.  

 

3.2.9.3 Zjištění z vlastního pozorování  

Uskutečnila jsem celkem 11 rozhovorů, které probíhaly v nemocnici převážně 

v denních místnostech jednotlivých oddělení. Rozhovory probíhaly v přátelské 

atmosféře, informantkám jsem předala malý dárek v podobě květiny a uvařily jsme si 

kávu nebo čaj. Sestry byly předem informovány o tématu rozhovoru, o nahrávání 

rozhovoru, o účelu mého výzkumu a v neposlední řadě o zachování anonymity.  

Vetší část rozhovoru byly informantky uvolněné a odpovídaly pomalým klidným 

hlasem. Výraz v tváři byl bez napětí ve svalech, občas na některou otázku či při 

odpovědi reagovaly úsměvem či smíchem. Přesto byly otázky, při kterých sestry 

reagovaly změnou postoje těla či rukou, zvýšeným napětím svalů v obličeji, těkáním očí 

nebo zčervenáním. Šlo o otázky demografické, například otázka týkající se nejvyššího 

dosaženého vzdělání a dále otázky znalostní z oblasti standardizace. Otázky, na které 

sestry reagovaly emotivně, byly otázky týkající se podpory zaměstnavatele při výkonu 

povolání a otázky na téma ,,systém vzdělávání všeobecných sester v České republice.“ 

Téměř bez výjimky začaly hovořit hlasitě, rychleji a zčervenaly ve tváři. 
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3.2.10 Znázornění kategorií, jejich vlastností a dimenzí 

KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

1. 

POTŘEBNOST 

SOP 

Zdroj relevantních informací  Důležité-

potřebné 

Daná norma Důležité-

potřebné 

Ověření málo používaných postupů  Důležité-

potřebné 

Shodný postup v celé ONN Důležité-

potřebné 

Shodné pomůcky v celé ONN Důležité-

potřebné 

Kontrola postupu před auditem Důležité-

potřebné 

Minimum, které se musí dodržet Důležité-

potřebné 

 

KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

2. 

PRÁCE  

RADY PRO  

SOP 

Tvoří SOP Ano-ne 

Kontrolují SOP (obsah, postupy) Ano-ne 

Existence Rady pro SOP Ano-ne 

Skupina zanícených lidí, nadšenci (pro 

kvalitu) 

Ano-ne 

Zadávají tvorbu SOP Ano-ne 
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KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

3. 

INFORMACE  

Z OBLASTI 

KVALITY 

A 

STANDARDIZACE 

Znalost zákona o zdravotnických službách Ano-ne 

Znalost vyhlášky O kvalitě zdrav. služeb Ano-ne 

Znalost uložení SOP na oddělení Ano-ne 

Znalost stránek MZ ČR O kvalitě Ano-ne 

Znalost pojmu standard, audit, kvalita Ano-ne 

Znalost metodiky tvorby SOP dle Sm.018 Ano-ne 

Nezájem o tuto oblast Ano-ne 

 

KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

4. 

POSTOJ  

KE ZMĚNÁM 

V 

OŠETŘOVATELSTVÍ 

Nový systém vzdělávání v ošetřovatelství Potřebnost-

nepotřebnost 

Výzkum v ošetřovatelství Potřebnost-

nepotřebnost 

Ošetřovatelství - nový vědní obor Ano-ne 

Sestry - manažerky ošetřovatelské péče Potřebnost-

nepotřebnost 

Rozmach administrativy v ošetřovatelství Racionální-

přebujelá 

Dynamický obor Ano-částečně 

Nové poznatky v ošetřovatelství Vítané-nevítané 

Zkvalitnění ošetřovatelské péče za 20 let Ano-ne 
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KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

5. 

KVALITNÍ PRÁCE 

SESTRY 

Ošetřovatelská péče dle SOP Reálné-nereálné 

Důkladné vedení dokumentace Reálné-nereálné 

Existence směrnic a metodik Potřebnost-

nepotřebnost 

Komunikace s pacienty Důležitá-

nedůležitá 

Délka praxe sestry Důležitá-

nedůležitá 

Odborné vědomosti sestry Důležitá-

nedůležitá 

Osobnostní vlastnosti sestry Potřebné-

nepotřebné 

Dobrý adaptační proces Důležitý-

nedůležitý 

 

KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

6. 

PODPORA 

ZAMĚSTNAVATELE 

Podpora vzdělávání Je-není 

Pracovní podmínky a prostředí Dobré-

nedostačující 

Předávání informací z vedení, zpětná vazba Dobré-

nedostačující 

Finanční ohodnocení sester Akceptovatelné-

nedostatečné 

Dobrá firemní kultura v ONN Je-není 

Dodržování přestávek na jídlo, dodržování 

pitného režimu 

Ano-ne 

Nastavené procesy řízení (směrnice, 

nařízení) 

Potřebné-

obsáhlé 
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KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

7. 

MOJE  

PRACOVIŠTĚ 

Teambuildingové aktivity Ano-ne 

Vztahy mezi sestrami Dobré-

uspokojivé 

Vztahy mezi sestrami a lékaři Dobré-špatné 

Vztahy mezi jednotlivými odděleními Dobré-špatné 

Pracovní zátěž Stresující-

přiměřená 

Odborná, specializovaná práce sestry Motivující-

nemotivující 

 

KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

8. 

MOTIVACE SESTER 

 

Pochvala Vítaná-žádaná 

Uznání, ocenění  Vítané-žádané 

Finanční ohodnocení Vítané-žádané 

Podpora vzdělávání Důležité-

potřebné 

Zájem vedení o sestry a oddělení Vítané-žádané 

 

KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

9. 

NÁVRH NA ZMĚNY 

KE ZVÝŠENÍ 

KVALITY OŠ. PÉČE 

 

Zkrácení SOP Vítané-žádané 

Zjednodušení SOP Vítané-žádané 

Směrnice v tištěné podobě Vítané-žádané 

Audity (kontrola nastavených procesů) Žádané-obávané 

Více informací o standardizaci Vítané-žádané 

Méně pacientů ve skupinové péči sestry Vítané-žádané 

Více pomocného personálu Vítané-žádané 

Zlepšení prac. prostředí, nové přístroje Vítané-žádané 
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3.2.11 Výsledky výzkumu 

Analýzou výzkumných dat z jedenácti rozhovorů jsem vybrala 9 hlavních 

kategorií, které mi mají pomoci s interpretací výsledků výzkumu a s formulací teorie. 

Každá kategorie je tématem, k němuž se sestry v rozhovoru vyjadřovaly. Informantky 

se rozhovořily o tom, jaký mají názor na standardy a zavádění kvality v ONN, a. s., jaké 

mají poznatky z oboru kvality, jak vnímají změny v ošetřovatelství za posledních dvacet 

let, co si představují pod pojmem kvalitní práce sestry, jak vnímají firemní kulturu 

v nemocnici a jak pociťují podporu zaměstnavatele při výkonu povolání při jejich 

profesním růstu. V závěru rozhovoru předkládaly návrhy na změny, které by vedly 

k zvýšení kvality ošetřovatelské péče v ONN, a. s. 

V první kategorii se informantky téměř jednoznačně shodly na tom, že standardy 

ošetřovatelské péče jsou potřebné. Nejen kvůli tomu, že se každá sestra pracovní 

postupy učila trochu jinak a že je třeba jednotlivé postupy v rámci ONN sjednotit. 

Důležité také je, aby se sestry mohly do standardů podívat v případě, že nějaký výkon 

dlouho nedělaly a nejsou si jisté s přípravou pomůcek a s vlastním provedením výkonu. 

Některé sestry se do standardů podívají před auditem (v rámci kontrolní činnosti 

vrchních sester), aby si zažitý postup zkontrolovaly s danou normou. 

Druhá kategorie se zabývá činností Rady pro ošetřovatelské standardy 

a povědomím NLZP o této činnosti. Polovina informantek má dobré znalosti o práci 

Rady, zadávají tvorbu SOP, kontrolují a aktualizují standardy. Další sestry mají 

informace částečné a některé informantky o existenci skupiny vůbec neví. Zajímavý je 

názor u dvou informantek, které nazvaly členky Rady nadšenci a skupinou zanícených 

lidí. 

Třetí kategorie z oblasti informací o kvalitě a standardech ukazuje, že všechny 

sestry vědí, co to je standard, audit, kvalita. Většina sester zaznamenala nový zákon 

O zdravotnických službách, ale pouze dvě sestry mají povědomí o vyhlášce 

O hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče. Znalost metodiky tvorby SOP ONN 

(směrnice 018) je nedostatečná u všech sester. Na vysoké neznalosti metodiky se může 

podílet i fakt, že se směrnice dá číst pouze v elektronické podobě a to je pro většinu 

sester nepřijatelné (viz s. 54). Na stránky MZ ČR se v případě potřeby podívá jedna 

sestra, ostatní o jejich existenci neví. Jedna sestra mi přiznala, že ji kvalita 

a standardizace vůbec nezajímá a nevidí smysl v získávání informací z této oblasti.  
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Čtvrtá kategorie zjišťuje postoj sester ke změnám v ošetřovatelství za posledních 

dvacet let. Jako nejvíce problematickou označily sestry oblast systému vzdělávání, 

zejména získávání kvalifikace na vysokých školách (tři sestry mají vystudovaný 

bakalářský obor ošetřovatelství). Část informantek si myslí, že to je studium pouze 

teoretické a sestry jsou nedostatečně připraveny pro praxi, a druhá část má názor, že 

není dostatečná diferenciace sester u rozdílně dosaženého vzdělání, například 

v navýšení kompetencí u bakalářek nebo magister – ,,mám titul k ničemu“. První část 

sester je z řad sester středoškolaček, druhá část je z řad sester vysokoškolaček, bez 

výjimky. Na celoživotní vzdělávání a kreditní systém se sestry dívají shovívavě, 

připouštějí, že je třeba získávat nové poznatky. 

Všechny sestry vidí velké změny v ošetřovatelství převážně pozitivně (zkvalitnění 

ošetřovatelské péče, nové poznatky a postupy), ale zároveň poukazují na náročnější péči 

o pacienta (nové diagnostické výkony, specializovanější péče) a nárůst administrativy. 

Sestry si myslí, že ošetřovatelská dokumentace je ,,zbytečný alibismus“, ,,nic se z toho 

nedozví“, ,,zbytečné papíry, jež odvádí pozornost od pacienta“, ,,bazírování na 

hloupostech a zapomíná se na to důležitý“. Na otázku, kolik času sestry stráví nad 

dokumentací, mi shodně odpovídají, že okolo dvou hodin (v ONN jsou 

dvanáctihodinové směny).  

Převážná část sester na otázku ohledně sester manažerek odpovídá, že je hodně 

sester ,,teoretiček“ a nevidí v manažerském vzdělání smysl. 

Pátá kategorie se zabývá tématem, co to je, když sestra pracuje kvalitně. Všechny 

sestry si pod kvalitní prací představují dobrou úroveň komunikace s pacientem, dobré 

odborné vědomosti sestry a povahové vlastnosti jako rychlá schopnost rozhodování, 

spolehlivost a zodpovědnost. Pouze část sester si kvalitní práci spojuje s dodržováním 

postupů dle standardů. Při přímé otázce na toto téma mi téměř polovina sester 

odpověděla, že dodržování pracovních činností podle standardů je nereálné – ,,pacienti 

jsou komplikovanější, víc věcí se hlídá, a kdybych měla postupovat přesně podle 

standardů, tak chodím z práce ještě později“. Pracovní stres je i důvod, proč sestry 

uvedly, že důkladné vedení ošetřovatelské dokumentace je nereálné. Za všechny 

uvádím odpověď jedné informantky: ,,Když ráno přijdu do práce, už vím, že to zase 

nestihnu, je to stresující!“ S nedostatkem času souvisí pravděpodobně i odpověď, že je 

nereálné přečíst všechny směrnice a nařízení: ,,Nedá se to tisknout, jinak bych si to 

možná přečetla doma, ale v práci nemám čas si sednout k počítači k mnohastránkové 

směrnici o ničem!“ Sestry si nespojují znalost směrnic a nařízení s kvalitní prací. 
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Část sester si myslí, že s kvalitou souvisí i délka praxe sestry, a na otázku, zda je 

důležité dobré zapracování sestry na oddělení, všechny sestry odpovídají, že ano. 

Zároveň však shodně dodávají, že být v pozici sestry školitelky je náročné. 

Šestá kategorie zjišťuje, jakou podporu zaměstnavatele informantky pociťují při 

výkonu své profese. Téměř všechny sestry odpovídají, že by chtěly podporu při 

vzdělávání, ale pouze část informantek je spokojena s mírou této podpory. Ostatní 

uvádí, že si ,,veškeré studium musí hradit samy, mikropodpora jsou semináře 

v nemocnici a Náchodské mezioborové dny“.  

Obsáhlé téma bylo zaměřeno na oblast pracovních podmínek a pracovního 

prostředí. Pouze malá část sester je zcela spokojená, ostatní si stěžují na občasný 

nedostatek spotřebního materiálu (výpadky materiálu) a častou změnu léků (např. 

Amloratio za Hipres, které mají stejnou účinnou látku, ale jsou od jiného výrobce). Na 

některých odděleních mají zastaralé přístroje a špatné zázemí na pracovišti. Polovina 

sester uvádí, že v práci nedodržují pitný režim a ani nevyčerpají půlhodinovou 

přestávku na oběd.  

Většina sester si myslí, že předávání informací z vedení je nedostatečné, zejména 

nefunguje zpětná vazba na tyto informace. Sestry mají pocit, že: ,,Pořád něco musí 

a mají něco nařízeno, ale nikoho nezajímá jejich názor.“ S tím souvisí i to, že 

informantky uvádí, že směrnice, které jim mají být k prospěchu, spíše cítí jako zátěž. 

V otázkách z oblasti firemní kultury sestry neznají společný dlouhodobý cíl 

nemocnice, sdílí však stejnou hodnotu – zdraví. Některé sestry nicméně uvedly, že 

vedení preferuje ekonomický zisk nemocnice nad zájmy klientů. Sestry mají zájem na 

rozvoji nemocnice, zejména se těší na výstavbu nových prostor ONN (měla by se 

realizovat do roku 2017). 

Finanční ohodnocení za svou práci sestry vnímají uspokojivě: ,,No, mohlo by to 

být lepší alespoň jako v Hradci, ale na druhou stranu to tady máme takový domácí, 

všichni se známe.“ 

Sedmá kategorie je na téma moje pracoviště. Informantky vnímají vztahy mezi 

sestrami jako dobré, mají dobrý kolektiv, sestry a ošetřovatelky se spolu stýkají i mimo 

pracoviště. Udržují se teambuildingové aktivity, nemocniční týmy hrají volejbal, 

bowling a většina oddělení má vánoční posezení či večírek. Vztahy mezi lékaři 

a sestrami jsou problematičtější, je to závislé na charakteru oddělení. Nejvíce ,,tření“ je 

mezi personálem operačních oborů. Sestry si stěžují převážně na nedostatek účelné 

komunikace. Za všechny odpověď jedné informantky v souvislosti spolupráce s lékaři 
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a dodržování standardů: ,,Problém standardů je v tom, že jsou platné pouze pro sestry. 

Lékař má vyšší kompetence, a když mi lékař řekne, že půjde ke kanylaci v gumákách, 

tak v těch gumákách půjde, a já s tím nic nenadělám.“ Vztahy mezi jednotlivými 

odděleními v ONN jsou uspokojivé: ,,Snažíme se spolupracovat, vycházet vstříc, jen mi 

vadí to přehrávání některých pacientů z oddělení na oddělení, jsou jak horký 

brambory.“ 

Všechny informantky uvádí, že je práce sestry uspokojuje, hlavně odborná 

a specializovaná činnost. Jen jim vadí, že mají nárazově velké pracovní vypětí, zejména 

ve spojení s příjmem a odchodem pacientů, zátěž v operační dny, velké množství 

ordinací lékaře související s akutním příjmem pacienta a asistencemi u neplánovaných 

výkonů.  

Osmá kategorie je tematicky podobná s devátou kategorií. Osmá kategorie se 

zabývá motivací sester, která by je podnítila k lepším a kvalitnějším výkonům. Sestry 

shodně uvádějí, že pochvala nebo ještě lépe uznání a ocenění je největším motivátorem. 

Finanční ohodnocení je příjemné, ale není nejdůležitější. Všechny informátorky by 

ocenily podporu při dalším vzdělávání a větší zájem vedení o sestry a o oddělení. 

Devátá kategorie jsou návrhy sester na zvýšení kvality ošetřovatelské péče. Co se 

týká standardů ošetřovatelské péče, sestry by uvítaly zjednodušení a zkrácení standardů. 

Překvapivě doznávají, že by k lepší toleranci SOP přispělo i řádné zavedení auditů. Za 

všechny slova jedné informantky: ,,Kde není kontrola, není soudce.“ Sestry by také 

chtěly více informací o standardizaci, kvalitě a legislativě. Směrnice v tištěné podobě by 

přispěly k důkladnějšímu nastudování daného předpisu, ať na pracovišti anebo doma.  

Co se týče návrhů na zlepšení péče, sestry navrhují méně pacientů ve skupinové 

péči, více pomocného personálu, zlepšení týmové spolupráce a efektivnější komunikaci 

s lékaři a vedením. Část sester uvádí, že by bylo příjemné, kdyby se zlepšilo pracovní 

prostředí a nakoupily se nové přístroje. 

3.2.12 Centrální kategorie a návrh teorie 

Když jsem uvažovala o obsahu devíti hlavních kategorií a přemýšlela, které téma 

jej jim společné, nemohlo mi uniknout téma podpory zaměstnavatele, které prostupuje 

všemi kategoriemi. Zaměstnavatel ovlivňuje pracovní podmínky a prostředí, předávání 

informací v ONN a ovlivňuje i motivaci NLZP. Zaměstnavatel určuje výši podpory při 

vzdělávání, vytváří směrnice a nařízení, zavádí adaptační proces.  
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KATEGORIE 

 

VLASTNOSTI DIMENZE 

PODPORA 

ZAMĚSTNAVATELE 

(ONN, a. s.) 

PŘI 

VÝKONU 

POVOLÁNÍ 

NLZP 

Podpora vzdělávání Je-není 

Pochvala, uznání  Vítané-žádané 

Předávání informací z vedení, zpětná vazba Dobré-

nedostačující 

Dobrý adaptační proces Důležitý-

nedůležitý 

Pracovní podmínky a prostředí Dobré-

nedostačující 

Zjednodušení a zkrácení SOP Vítané-žádané 

Nastavené procesy řízení (směrnice, 

nařízení) 

Potřebné-

obsáhlé 

 

Návrh teorie, zakotvené v realitě zní: Efektivní profesní podpora 

managementu ONN, a. s., zlepšuje postoj nelékařských zdravotnických pracovníků 

ke standardům a standardizaci v ONN, a. s. 

3.2.13 Návrhy na doporučení konkrétních opatření vedoucí ke zvýšení 

kvality ošetřovatelské péče 

 Přehledné a zkrácené standardy ošetřovatelské péče, nejlépe ve formátu A4 

zatavené ve folii, uložené na dobře přístupném místě na všech odděleních 

ONN, a. s. 

 Zavést audity ošetřovatelské péče. 

 Na každém oddělení by vrchní sestra měla mít k dispozici řízené kopie směrnic 

v písemné formě. Tyto řízené kopie by mohla oproti podpisu žadatele dát 

k dispozici na vyžádání NLZP. Razítko na pořízení řízené kopie má 

v současnosti každá vrchní sestra v souvislosti s pořizováním řízených kopií 

standardů ošetřovatelské péče. 

 Zkvalitnit adaptační proces, na jednotlivých odděleních zavést funkci sestry 

školitelky, která by měla čas věnovat se nové sestře. Sestra školitelka by prošla 



 64 

certifikovaným kurzem a byla by motivována příplatkem za zapracování nové 

sestry. 

 Kvalitnější přenos informací od vrcholového managementu na jednotlivá 

oddělení. Na provozních poradách vrchních sester eliminovat provozní 

informace, které se mohou zasílat v podobě Informačních zpráv, a více se 

věnovat zvyšování kvality ošetřovatelské péče (podstatné informace o nových 

směrnicích a nových standardech, možnosti dalšího vzdělávání, nová 

legislativa, atd.). 

 Zavést funkci manažera pro kvalitu. V silách hlavní sestry není možnost 

provádět kvalitně všechny činnosti vyplývající z funkce hlavní sestry 

a kvalitářky. 

 Podpořit motivaci NLZP. Motivace se může ovlivnit zejména na úrovni 

středního a nižšího managementu. Vrchní a staniční sestry by měly získat více 

informací o řízení lidských zdrojů, vedení lidí a strategickém plánování. Další 

semináře by vrchní a staniční sestry měly absolvovat v oblasti standardizace ve 

zdravotnictví.  

3.3 Kvantitativní výzkum – úroveň znalostí NLZP 

v ONN, a. s. 

3.3.1 Výzkumný problém 

Jaká je úroveň znalostí NLZP v ONN, a. s., v oblasti standardizace?  

Jaký je potenciál NLZP v ONN, a. s., pro změnu postojů ke standardizaci? 

3.3.2 Obecná hypotéza 

NLZP, který má obsáhlejší informace o standardizaci získané vysokoškolským 

vzděláním nebo vzděláváním v oblasti managementu, má větší potenciál pro změnu 

postojů ke standardizaci ošetřovatelské péče. 

3.3.3 Zkoumaná populace a způsob výběru respondentů 

NLZP v ONN, a. s., (všeobecné sestry, dětské sestry, fyzioterapeutky) 
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Způsob výběru respondentů :  

Účelový výběr – tento dotazník jsem předložila každé účastnici semináře o kvalitě 

a standardizaci. 

3.3.4 Metoda sběru dat 

Výzkum probíhal ve dnech 12. 10. 2011 a 20. 11. 2011 v Oblastní nemocnici 

v Náchodě. Navazoval na dvouhodinové školení o kvalitě a standardizaci, kde jsem 

seznámila celkem 64 NLZP z Oblastní nemocnice Náchod s termíny jako je kvalita, 

standardy, audity a standardizace ve zdravotnictví. Účast na semináři byla dobrovolná. 

Po semináři jsem účastnice školení požádala o vyplnění dotazníku. Použila jsem vlastní 

dotazník, který obsahoval 14 uzavřených otázek. Otázky 1-7 jsou otázky znalostní 

a zaměřené na postoj ke standardizaci. Otázky 8-9 se zabývají tím, zda by respondent 

znovu absolvoval podobný seminář a zda účast na něm vidí jako přínosnou. Poslední 

4 otázky se týkají demografických údajů. Dotazník byl anonymní. Při navracení 

dotazníků jsem dala k dispozici schránku, kde sestry dotazníky odkládaly. Z celkového 

počtu 64 školených NLZP mi navrátilo dotazníky 63 respondentů, návratnost dotazníků 

byla splněna na 98 procent. Získaná data jsem zpracovala v programu MS Office Word 

a MS Office Excel.  

3.3.5 Hypotézy pro dotazníkové šetření 

1. Předpokládám, že NLZP s vysokoškolským vzděláním nebo s manažerským 

vzděláním vnímají nezbytnost zavedení standardů více než NLZP bez 

vysokoškolského a manažerského vzdělání. 

2. Předpokládám, že všichni NLZP ve vedoucí funkci vnímají nezbytnost zavedení 

standardů ošetřovatelské péče a standardizace ve zdravotnictví. 

3. Předpokládám, že mladší NLZP vnímají nezbytnost zavedení standardů 

ošetřovatelské péče více než starší NLZP. 

4. Předpokládám, že obsáhlejší informace o standardizaci a standardech ve 

zdravotnictví mají NLZP s vysokoškolským vzděláním nebo s manažerským 

vzděláním.  
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5. Předpokládám, že obsáhlejší informace o standardizaci a standardech ve 

zdravotnictví mají NLZP ve vedoucí funkci. 

6. Předpokládám, že větší potenciál pro změnu postojů ke standardizaci mají NLZP 

ve vedoucí funkci. 
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3.3.6 Analýza dotazníkového šetření 

1) Váš věk? 

7 účastnic semináře, tj. 11 % je ve věku 18-25 let, 24 respondentek, tj. 38 % je ve věku 

26-36 let, 21 respondentek, tj. 33 % je ve věku 37-47, a věk 48 a více uvedlo 

11 účastnic semináře, tj. 18 %. 

 

 
Tab. 1 – Věk respondentek 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

18-25 let 7 11 

26-36 let 24 38 

37-47 let 21 33 

48 a více 11 18 

Celkem 63 100 
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2) Připravovala jste se na svou profesi na vysoké škole? (zaškrtněte všechny 

platné možnosti) 

Vysokoškolské vzdělání mělo 7 respondentek, tj. 11 %. Jde o vzdělání bakalářské. 

Magisterské vzdělání neměla žádná ze sester, které se účastnily semináře. 50 sester, 

tj. 79 % zvolilo odpověď, že nemají vysokoškolské vzdělání, 6 sester zaškrtlo odpověď 

jiné, tj. 10 %. Typ vzdělání blíže nespecifikovaly. 

 

Tab. 2 – Vysokoškolské vzdělání respondentek 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ne 50 79 

Bakalářské studium 7 11 

Magisterské studium 0 0 

Jiné 6 10 

Celkem 63 100 
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3) Pracujete nyní v ONN, a. s., ve vedoucí funkci 

Ve vedoucí funkci pracuje 12 respondentek, tj. 19 % účastnic semináře. 

51 respondentek uvedlo, že nepracuje ve vedoucí funkci, tj. 81 %. 

 

Tab. 3 – Respondentky pracující ve vedoucí funkci 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 12 19 

Ne 51 81 

Celkem 63 100 
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4) Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a kladně, vyplňte, o jakou vedoucí 

funkci se jedná. 

10 účastnic semináře, tj. 82 % zvolilo odpověď na otázku, v jaké funkci pracují možnost 

staniční sestra. 1 sestra, tj. 9 % pracuje jako vrchní sestra. 1 sestra, tj. 9 % zvolila 

možnost jiné. Respondentka uvedla, že pracuje jako vedoucí sestra směny. 

 

Tab. 4 – Typ funkce respondentek pracujících ve vedoucí funkci 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Staniční sestra 10 82 

Vrchní sestra 1 9 

Jiné 1 9 

Celkem 12 100 
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5) Máte vzdělání z oblasti managementu ve zdravotnictví (specializace, kurz, 

seminář, VŠ)? 

11 účastnic semináře, tj. 17 % má vzdělání z oblasti managementu ve zdravotnictví, 

52 respondentek, tj. 83 % toto vzdělání nemá. 

 

Tab. 5 – Vzdělání respondentek z oblasti managementu ve zdravotnictví 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 11 17 

Ne 52 83 

Celkem 63 100 
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6) Myslíte si, že má smysl vypracovávat standardy ošetřovatelské péče? 

Z celkového počtu 63 dotazovaných sester si 55 sester, tj. 87 % myslí, že vypracovávat 

standardy má smysl. 8 sester, tj. 13 % na tuto otázku nemá jednoznačný názor. Ani 

jedna ze sester neodpověděla, že vypracovávat standardy nemá smysl 

 

Tab. 6 – Názor na potřebu standardů 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 55 87  

Ne 0 0  

Nemám na to jednoznačný 

názor 8 13  

Celkem 63 100 
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7) Víte, jaký je účel standardů ošetřovatelské péče? (zaškrtněte všechny platné 

možnosti) 

Správnou odpověď (odpověď a, c, d) zvolilo 18 sester, tj. 29 %. Špatnou odpověď 

zvolilo 45 sester, tj. 71 %. Sestry nejvíce zapomínaly na odpověď c, že účelem 

standardů je také snižovat výskyt nežádoucích událostí při ošetřovatelské péči. 

Odpověď a, d měly všechny účastnice semináře. 

 

Tab. 7 – Účel standardů – celkově 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Správná odpověď 18 29  

Špatná odpověď 45 71  

Celkem 63 100 
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Z 18 sester, které odpověděly správně, jaký je účel standardů,  jsou 4, tj. 22 % ve 

vedoucí funkci ONN, a. s. 14 sester, tj. 78 % není ve vedoucí funkci.  

 

Tab. 8 – Správné odpovědi – účel standardů – dle funkce respondentů 

Rozdělení podle funkce Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ve vedoucí funkci 4 22 

Není ve vedoucí funkci 14 78  

Celkem 18 100 
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Z 18 sester, které odpověděly správně, jaký je účel standardů, jsou 2, tj. 11% 

s bakalářským vzděláním. 2 sestry, tj. 11 % má manažerské vzdělání, 14 sester, tj. 78 % 

má maturitní a střední vzdělání. 

 

Tab. 9 – Správné odpovědi – účel standardů – dle vzdělání respondentů 

Rozdělení dle vzdělání Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Bakalářské vzdělání 2 11  

Manažerské vzdělání 2 11  

Maturitní a nižší vzdělaní 14 78  

Celkem 18 100 
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Z 18 sester, které odpověděly správně, jaký je účel standardů, je 1 sestra, tj. 6 % ve 

věku 18-25 let. 5 sester, tj. 29 % ve věku 26-36 let. 10 sester, tj. 59 % ve věku 37-47 let. 

1 sestra, tj. 6 % spadá do věkové kategorie 48 let a více. 

 

Tab. 10 – Správné odpovědi – účel standardů – dle věku respondentů 

Rozdělení podle věku Počet respondentů Procentuální zastoupení 

18-25 let 1 6 

26-36 let 5 29 

37-47 let 10 59 

48 a více 1 6 

Celkem  18 100 
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8) Díváte se do standardů ošetřovatelské péče, když si nejste jistý/á 

ošetřovatelským postupem? 

59 respondentek, tj. 94 % odpovědělo, že když si nejsou jistí ošetřovatelským 

postupem, podívají se do ošetřovatelských standardů. 4 sestry, tj. 6 % odpověděly, že se 

do standardů ošetřovatelské péče nepodívají. 

 

Tab. 11 – Využívání standardů 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano  59 94 

Ne 4 6 

Celkem 63 100 
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9) Jaký je účel auditů ošetřovatelské péče? (zaškrtněte všechny platné možnosti) 

Správnou odpověď (odpověď a, b, d) zvolila 1 sestra, tj. 2 %. 62 respondentek, tj. 98 % 

zvolilo špatnou odpověď. Zde hodně respondentek uvádělo chybnou odpověď c, že 

účelem auditu je odstranit chyby v postupu standardu ošetřovatelské péče. 

 

Tab. 12 – Účel auditů – celkově 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Správná odpověď 1 2 

Špatná odpověď 62 98 

Celkem 63 100 
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10) Myslíte si, že je standardizace (akreditace, certifikace) nutná i ve 

zdravotnictví? 

Kladnou odpověď na nutnost standardizace ve zdravotnictví zvolilo 47 sester, tj. 75 %. 

Zápornou odpověď zvolila 1 sestra, tj. 1 %. Jasný názor na věc v této problematice 

nemá 15 sester, tj. 24 %. Sestra s odmítavým názorem patřila do věkové skupiny 

37-48 let, nebyla ve vedoucí funkci a nemá vzdělání z oblasti managementu. 

 

Tab. 13 – Nutnost standardizace ve zdravotnictví – celkově 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

ano 47 75 

ne 1 1 

Nemám na to jednoznačný 

názor 15 24 

Celkem 63 100 
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Ze 47 sester, které odpověděly kladně na otázku, že je standardizace nutná i ve 

zdravotnictví, je 9 sester, tj. 19 % ve vedoucí funkci. 38 sester, tj. 81 % ve vedoucí 

funkci není.  

 

Tab. 14 – Souhlasné odpovědi – nutnost standardizace ve zdravotnictví – dle funkce 

Rozdělení podle funkce Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ve vedoucí funkci 9 19 

Není ve vedoucí funkci 38 81 

Celkem 47 100 
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Ze 47 sester, které odpověděly kladně na otázku, že je standardizace nutná i ve 

zdravotnictví, je 5 sester, tj. 11 % s bakalářským vzděláním. 5 sester, tj. 11 % je se 

vzděláním z oblasti managementu. 37 sester, tj. 78 % je s maturitním a nižším 

vzděláním. 

 

Tab. 15 – Souhlasné odpovědi – nutnost standardizace ve zdravotnictví – dle vzdělání 

Rozdělení dle vzdělání Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Bakalářské vzdělání 5 11 

Manažerské vzdělání 5 11 

Maturitní a nižší vzdělaní 37 78 

Celkem 47 100 
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Ze 47 sester, které odpověděly kladně na otázku, že je standardizace nutná i ve 

zdravotnictví, odpověděly 4 sestry, tj. 8 % ve věku 18-25 let. 23 sester, tj. 49 % ve věku 

26-36 let. 13 sester, tj. 28 %  ve věku 37-47 let. 7 sester, tj. 15 %  ve věku 48 a více.  

 

 
Tab. 16 – Souhlasné odpovědi – nutnost standardizace ve zdravotnictví – dle věku 

Rozdělení podle věku Počet respondentů Procentuální zastoupení 

18-25 let 4 8 

26-36 let 23 49 

37-47 let 13 28 

48 a více 7 15 

Celkem  47 100 
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11) Jakým způsobem jste získal/a předchozí informace z oblasti kvality 

ošetřovatelské péče? (zaškrtněte všechny platné možnosti) 

Předchozí informace z oblasti kvality ošetřovatelské péče 41 sester, tj. 65 % získalo 

studiem ve škole. 22 sester, tj. 35% nezískalo informace z oblasti kvality studiem ve 

škole. Žádná z respondentek nezvolila odpověď, že se nezajímá o tuto oblast. 

 

 

Tab. 17 – Zdroj informací o standardizaci – studium ve škole 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 41 65 

Ne 22 35 

Celkem 63 100 
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Předchozí informace z oblasti kvality ošetřovatelské péče 55 sester, tj. 87 % získalo 

z odborných seminářů. 8 sester, tj. 13 % nezískalo informace z oblasti kvality 

z odborných seminářů. 

 

Tab. 18 – Zdroj informací o standardizaci – odborné semináře 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 55 87 

Ne 8 13 

Celkem 63 100 
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Předchozí informace z oblasti kvality ošetřovatelské péče 25 sester, tj. 40 %, získalo 

z četby odborné literatury. 38 sester, tj. 60 % nezískalo informace z četby odborné 

literatury. 

 

Tab. 19 – Zdroj informací o standardizaci – odborná literatura 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 25 40 

Ne 38 60 

Celkem 63 100 
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Předchozí informace z oblasti kvality ošetřovatelské péče 37 sester, tj. 59 % získalo od 

managementu nemocnice. 26 sester, tj. 41 % nezískalo informace od managementu 

nemocnice. 

 

Tab. 20 – Zdroj informací o standardizaci – management nemocnice 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 37 59 

Ne 26 41 

Celkem 63 100 
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Předchozí informace z oblasti kvality ošetřovatelské péče 16 sester, tj. 25 % získalo 

multimédií. 47 sester, tj. 75 % nezískalo informace z multimédií. 

 

Tab. 21 – Zdroj informací o standardizaci – multimédia 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 16 25 

Ne 47 75 

Celkem 63 100 
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Předchozí informace z oblasti kvality ošetřovatelské péče 5 sester, tj. 8 % získalo jinak. 

58 sester, tj. 92 %  nezískalo jinak. 

 

Tab. 22 – Zdroj informací o standardizaci – jiné 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ano 5 8 

Ne 58 92 

Celkem 63 100 
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12) Pomohl Vám tento seminář k rozšíření informací o standardizaci ve 

zdravotnictví a v ošetřovatelství? 

Na otázku, zda respondentkám pomohl tento seminář, kladně odpovědělo 58 sester, 

tj. 92 %. Zápornou odpověď zvolila 1 sestra, tj. 2 % (zaokrouhleno). Tato sestra je 

z věkové kategorie 18-25 let, s maturitním vzděláním a bez manažerského vzdělání. 

Jasný názor na věc v této problematice nemají 4 sestry, tj. 6 %.  

 

Tab. 23 – Rozšíření informací o standardizaci u respondenta – celkově 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

ano 58 92 

ne 1 2 

Nemám na to jednoznačný 

názor 4 6 

Celkem 63 100 
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Z 58 sester, které odpověděly kladně na otázku ,,Pomohl Vám tento seminář k rozšíření 

informací o standardizaci ve zdravotnictví a v ošetřovatelství“, je 12 sester, tj. 21 % ve 

vedoucí funkci. Ve vedoucí funkci není 46 sester, tj. 79 %. 

 

Tab. 24 – Souhlasné odpovědi - rozšíření informací o standardizaci u respondenta – dle 

funkce 

Rozdělení podle funkce Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ve vedoucí funkci 12 21 

Není ve vedoucí funkci 46 79 

Celkem 58 100 
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Z 58 sester, které odpověděly kladně na otázku ,,Pomohl Vám tento seminář k rozšíření 

informací o standardizaci ve zdravotnictví a v ošetřovatelství“, je 6 sester, tj. 11 % 

s bakalářským vzděláním. 6 sester, tj. 11 % se vzděláním z oblasti managementu.  

46 sester, tj. 78 %  s maturitním a nižším vzděláním . 

 

Tab. 25 – Souhlasné odpovědi – rozšíření informací o standardizaci u respondenta – dle 

vzdělání 

Rozdělení dle vzdělání Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Bakalářské vzdělání 6 11 

Manažerské vzdělání 6 11 

Maturitní a nižší vzdělání 46 78 

Celkem 58 100 
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Z 58 sester, které odpověděly kladně na otázku ,,Pomohl Vám tento seminář k rozšíření 

informací o standardizaci ve zdravotnictví a v ošetřovatelství“, odpovědělo 5 sester, 

tj. 9 % ve věku 18-25 let. 22 sester, tj. 38 % ve věku 26-36 let. 21 sester, tj. 36 % ve 

věku 37-47 let. 10 sester, tj. 17 % spadá do věkové kategorie 48 a více. 

 

Tab. 26 – Souhlasné odpovědi – rozšíření informací o standardizaci u respondenta – dle 

věku 

Rozdělení podle věku Počet respondentů Procentuální zastoupení 

18-25 let 5 9 

26-36 let 22 38 

37-47 let 21 36 

48 a více 10 17 

Celkem 58 100 
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13) Pokud byste měla možnost, zúčastnila byste se dalšího semináře z oblasti 

kvality ošetřovatelské péče? 

Na otázku, zda by se respondentky zúčastnily dalšího semináře z oblasti standardizace, 

kladně odpovědělo 45 sester, tj. 71 %. Zápornou odpověď zvolilo 7 sester, tj. 11 %. 

Jasný názor na věc v této problematice nemá 11 sester, tj. 18 %. 

 

Tab. 27 – Zúčastníte se dalšího semináře? – celkově 

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení 

ano 45 71 

ne 7 11 

Nemám na to jednoznačný 

názor 11 18 

Celkem 63 100 
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Ze 45 sester, které kladně odpověděly na otázku ,,Pokud byste měla možnost, zúčastnila 

byste se dalšího semináře z oblasti kvality ošetřovatelské péče“ je 12 sester, tj. 27 % ve 

vedoucí funkci. Ve vedoucí funkci není 33 sester, tj. 73 %. 

 

Tab. 28 – Souhlasné odpovědi – zúčastníte se dalšího semináře? – dle funkce 

Rozdělení podle funkce Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Ve vedoucí funkci 12 27 

Není ve vedoucí funkci 33 73 

Celkem 45 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

Ze 45 sester, které kladně odpověděly na otázku ,,Pokud byste měla možnost, zúčastnila 

byste se dalšího semináře z oblasti kvality ošetřovatelské péče“ je 6 sester, tj. 13 % 

s bakalářským vzděláním. 7 sester, tj. 16 % se vzděláním z oblasti managementu.  

32 sester, tj. 71 %  s maturitním a nižším vzděláním 

 

Tab. 29 – Souhlasné odpovědi – zúčastníte se dalšího semináře? – dle vzdělání 

Rozdělení dle vzdělání Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Bakalářské vzdělání 6 13 

Manažerské vzdělání 7 16 

Maturitní a nižší vzdělaní 32 71 

Celkem 45 100 
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Ze 45 sester, které kladně odpověděly na otázku ,,Pokud byste měla možnost, zúčastnila 

byste se dalšího semináře z oblasti kvality ošetřovatelské péče“ odpovědělo 5 sester, 

tj. 11 % ve věku 18-25 let. 16 sester, tj. 35 % (zaokrouhleno) ve věku 26-36 let. 

16 sester, tj. 36 % (zaokrouhleno) ve věku 37-47 let. 8 sester, tj. 18 % spadá do věkové 

kategorie 48 let a více. 

 

Tab. 30 – Souhlasné odpovědi – zúčastníte se dalšího semináře? – dle věku 

Rozdělení podle věku Počet respondentů Procentuální zastoupení 

18-25 let 5 11 

26-36 let 16 35 

37-47 let 16 36 

48 a více 8 18 

Celkem 45 100 
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3.3.7 Diskuze 

Dvouhodinový seminář o kvalitě, standardizaci, auditech a nežádoucích 

událostech ve zdravotnictví proběhl v termínech 12. 10. 2011 a 20. 11. 2011 v Oblastní 

nemocnici v Náchodě ve školící místnosti. Přednášku jsem si připravila na 

základě materiálů použitých k sepsání teoretické části diplomové práce. Semináře se 

zúčastnilo celkem 64 NLZP z Oblastní nemocnice v Náchodě, z toho 63 účastnic 

vyplnilo celý dotazník (viz příloha č. 2). 12 NLZP uvedlo, že jsou ve vedoucí funkci 

(10 staničních sester, 1 vrchní sestra, 1 vedoucí sestra směny). 11 účastnic napsalo, že 

mají vzdělání z oblasti managementu, avšak toto vzdělání nebylo blíže specifikováno. 

7 účastnic semináře uvedlo vysokoškolské vzdělání, na bakalářské úrovni. Semináře se 

zúčastnilo 7 sester ve věku 18-15 let, 24 sester ve věku 26-36 let, 21 sester ve věku 

37-47 let a 11 sester, které spadají do kategorie 48 let a více. V analýze dotazníkového 

šetření jsem pro snadnější orientaci vložila demografická data hned na začátek (na 

rozdíl od dotazníku, kde demografická data jsou na konci). 

 

Hypotéza č. 1 – Předpokládám, že NLZP s vysokoškolským vzděláním nebo 

s manažerským vzděláním vnímají nezbytnost zavedení standardů více než NLZP 

bez vysokoškolského a manažerského vzdělání. 

Z kvalitativního výzkumu vychází, že 55 účastnic (87 %) si myslí, že 

vypracovávat standardy má smysl. Standardy prakticky využívá 59 sester (94 %). 

Z těchto čísel je zřejmé, že většina sester (více jak 87 %) vnímá nezbytnost zavedení 

standardů ošetřovatelské péče. Nutnost standardizace ve zdravotnictví uznává 47 NLZP 

(75 %). 5 NLZP bylo z řad vysokoškolaček (tj. 71 % z celkového počtu 

vysokoškolaček) a 5 NLZP manažerek (tj. 45 % z celkového počtu manažerek). Tato 

hypotéza se potvrdila. 

 

Hypotéza č. 2 – Předpokládám, že všichni NLZP ve vedoucí funkci vnímají 

nezbytnost zavedení standardů ošetřovatelské péče a standardizace ve 

zdravotnictví. 

Nutnost standardizace ve zdravotnictví uznává 47 NLZP (75 %). Z těchto účastnic 

školení, které uznávají nutnost standardizace, je 9 sester ve vedoucí funkci. 3 sestry ve 

vedoucí funkci se domnívají, že standardizace není třeba. Zde jsem očekávala pozitivní 

odpověď u všech vedoucích pracovníků. Tato hypotéza se nepotvrdila.  
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Hypotéza č. 3 – Předpokládám, že mladší NLZP vnímají nezbytnost zavedení 

standardů ošetřovatelské péče více než starší NLZP. 

Nutnost standardizace ve zdravotnictví uznává 47 NLZP (75 %). Kladnou 

odpověď uvedli 4 NLZP tj. 57 % z celkového počtu věkové skupiny 18-25 let 

a 23 NLZP tj. 96 % z celkového počtu věkové skupiny 26-36 let, 13 NLZP tj. 61 % 

z celkového počtu věkové skupiny 37-47 let, 7 NLZP tj. 64 % z celkového počtu ve 

věku 48 let a více. Tato hypotéza se nepotvrdila.  

 

Hypotéza č. 4 – Předpokládám, že obsáhlejší informace o standardizaci 

a standardech ve zdravotnictví mají NLZP s vysokoškolským vzděláním nebo 

s manažerským vzděláním.  

Na otázku, kde NLZP získávají informace z oblasti standardizace, nejvíce sester  

odpovídá 55, tj. 87  %, že ze seminářů o kvalitě a standardizaci, pak další informace 

získávají ze studia ve škole, od managementu ONN, z odborné literatury a z multimédií.  

Dobrou znalost standardů má pouze 18 účastnic školení (29 %). Z tohoto počtu 

mají 2 NLZP vysokoškolské vzdělání (tj. 29 % z celkového počtu vysokoškolaček), 

2 NLZP mají vzdělání z oblasti managementu (tj. 18 % z celkového počtu manažerek). 

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

 

Hypotéza č. 5 – Předpokládám, že obsáhlejší informace o standardizaci 

a standardech ve zdravotnictví mají NLZP ve vedoucí funkci. 

Dobrou znalost standardů má 18 účastníků školení (29 %). Z tohoto počtu jsou 

4 NLZP ve vedoucí funkci (tj. 57 % z celkového počtu), což je více jak polovina sester 

ve vedoucí funkci. Na další znalostní otázku z oblasti auditů odpověděl správně pouze 

1 NLZP (2 %), který je ve vedoucí funkci. Tato hypotéza se potvrdila.  

 

Hypotéza č. 6 – Předpokládám, že větší potenciál pro změnu postojů ke 

standardizaci mají NLZP ve vedoucí funkci. 

58 sester (92 %) odpovídá, že jim seminář pomohl k získání více informací 

o standardizaci. 12 NLZP je vedoucích pracovníků (tj. 100 % z celkového počtu 

vedoucích), 6 sester vysokoškolaček (tj. 86 % z celkového počtu vysokoškolaček) 

a 6 NLZP se vzděláním z oblasti managementu (tj. 54 % z celkového množství 

manažerek). Porovnání podle věku je statisticky nevýznamné. Další seminář by 



 99 

absolvovalo 45 NLZP (71 %). 12 NLZP je vedoucích pracovníků (tj. 100 % 

z celkového počtu vedoucích), 6 sester vysokoškolaček (tj. 86 % z celkového počtu 

vysokoškolaček) a 7 NLZP se vzděláním z oblasti managementu (tj. 64 % z celkového 

množství manažerek). Z toho vyplývá, že potenciál pro změnu postojů ke standardizaci 

mají nejvíce sestry manažerky a sestry vysokoškolačky. Tato hypotéza se potvrdila. 

 

Z kvalitativního výzkumu vyplývá skutečnost, že účastnice semináře v ONN, a. s., 

si myslí, že má smysl vypracovávat standardy ošetřovatelské péče, a standardy také 

využívají ve své praxi. Nutnost standardizace uznávají především sestry 

s vysokoškolským vzděláním a vzděláním z oblasti managementu.  

NLZP v ONN, a. s., mají malé znalosti o účelu standardů ošetřovatelské péče, 

nejvíce neznaly odpověď, že účelem standardů je také snižovat výskyt nežádoucích 

událostí při ošetřovatelské péči. Pouze jedna účastnice semináře dobře odpověděla na 

otázku, jaký je účel auditů ošetřovatelské péče. Zde hodně respondentek uvádělo 

chybnou odpověď, že účelem auditu je odstranit chyby v postupu standardu 

ošetřovatelské péče. Otázkou je, proč měly účastnice semináře tak malou úspěšnost ve 

znalostních otázkách. Toto si vysvětluji tím, že si lidé získanou informaci, kterou pouze 

slyšeli, zapamatují až po dalším zopakování. Respondentky neměly také k dispozici 

písemné materiály s obsahem semináře. A v neposlední řadě, během dvouhodinového 

semináře, jsem účastnice seznámila s velkým množstvím nových informací. 

Znalosti z oblasti standardizace mají obsáhlejší sestry ve vedoucí funkci, stupeň 

získaného vzdělání sester není významný. Pravděpodobně proto, že se s informacemi 

o kvalitě a standardizaci již někde setkaly nebo se o ně aktivně zajímají.  

Zájem o standardizaci souvisí s vykonáváním vedoucí funkce v nemocnici, 

protože všechny manažerky uvedly, že vidí přínos v absolvování semináře a že by 

uvítaly další seminář na toto téma. U manažerek ONN, a. s., bych viděla potenciál pro 

změnu postojů ke standardizaci. Převážně se jednalo o staniční sestry, které jsou na 

nejnižší manažerské úrovni a mohou co nejvíce ovlivnit NLZP na odděleních. 

Informace mohou předávat například při provozních poradách na jednotlivých stanicích 

nebo na sestry mohou působit osobně, například pozitivním a aktivním přístupem 

k standardům ošetřovatelské péče (vyhledávání pracovních postupů v SOP ONN, 

potřeba vypracování nových SOP u postupů, které nejsou zpracovány jako standard, 

důraz na kvalitní práci, stoprocentní dodržování předpisů a nařízení). Podle autorů 

Vodáček, Vodáčková: ,,Posláním manažerské funkce je vytváření a pak i účelné 
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a účinné využívání schopností, dovednosti a umění manažerů vést, usměrňovat, 

stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, aktivnímu, popř. tvůrčímu 

plnění cílů jejich práce“ (Vodáček, Vodáčková, 2009, s. 118). 

Zájem o další vzdělávání byl téměř stoprocentní u sester s vysokoškolským 

vzděláním. U těchto NLZP bych viděla příčinu v pozitivním přístupu ke vzdělávání, 

kterou potvrdili i vystudováním vysoké školy, protože v současnosti k vykonávání 

profese všeobecné sestry stačí absolvovat i VZŠ, a v touze získávat nové informace 

a mít tzv. přehled. 
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4 ZÁVĚR 

,,Standardizace“ je slovo často skloňované a používané  nejen ve zdravotnictví. 

Všichni připouští, že v ošetřovatelství je standardizace nutná, ale ke změnám se sestry 

staví rezervovaně. Moje diplomová práce na téma standardizace ošetřovatelské péče 

v Oblastní nemocnici v Náchodě, zejména její výzkumná část, vznikala v období od 

dubna 2010 až do listopadu 2011. Na základě informací z diagnostiky organizace byla 

vytvořena směrnice 018 - Metodika tvorby standardního ošetřovatelského postupu 

v ONN, a. s., platná od 21. 5. 2012. Další doporučení z diagnostiky bylo začít pracovat 

na změně postojů NLZP k standardům ošetřovatelské péče a ke standardizaci. 

Výsledkem kvalitativního výzkumu je navržení konkrétních opatření, která mají zlepšit 

postoj nelékařských zdravotnických pracovníků ke standardům a standardizaci 

ošetřovatelské péče. Mezi tato opatření patří například přehodnocení obsáhlosti 

standardů ošetřovatelské péče, pořízení řízených kopií směrnic v písemné podobě na 

každé oddělení a vzdělávat zejména střední a nižší management, protože u těchto NLZP 

vidím největší potenciál pro změnu postojů ke standardizaci ošetřovatelské péče. 

Z dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v nemocnici v rámci dvou seminářů na 

téma Standardizace ve zdravotnictví, je zřejmé, že manažerky ONN mají zájem 

o vzdělávání z oblasti standardů a standardizace. 

Byly naplněny tyto cíle projektu diplomové práce:  

 Popsat proces řízení kvality v ONN a.s., v oblasti ošetřovatelské péče. 

 Navrhnout změny ke stávající směrnici ,,Metodika tvorby standardů 

ošetřovatelské péče“. 

 Posoudit dopad vzdělávacích seminářů na změnu postojů NLZP ke 

standardizaci ošetřovatelské péče. 

 Zmapovat postoje NLZP k řízení ošetřovatelské péče pomocí SOP. 

 

Tyto cíle projektu diplomové práce naplněny nebyly: 

 Představit procesy, jimiž dochází ke změně postojů ke standardům 

ošetřovatelské péče. 

V diplomové práci jsem použila kvantitativní i kvalitativní metodu výzkumu. 

Pro zkoumání postojů NLZP ke standardizaci ošetřovatelské péče byla mnou 

zvolená metoda kvalitativního výzkumu byla shledána jako velmi vhodná. Tato metoda 
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umožňuje hlubší pohled ,,na věc“ a mohla jsem se detailně zaměřit na to, jak sestry 

nahlížejí, chápou a interpretují standardizaci v ONN. Metoda výzkumu zvolená pro 

posouzení dopadu vzdělávacích seminářů na změnu postojů NLZP ke standardizaci má 

své limity, a proto jsem nemohla zachytit potenciál pro změnu postojů ke standardizaci 

a úroveň znalostí NLZP v celé šíři. 

Všeobecné sestry jsou zodpovědné spolu s dalšími nelékařskými zdravotnickými 

pracovníky za péči a bezpečnost pacientů při podpoře a upevňování zdraví, při 

navracení zdraví a při zmírňování utrpení nemocného člověka. Je důležité, aby sestry 

získaly dobré odborné znalosti, prošly kvalitním adaptačním procesem 

a ošetřovatelskou péči vykonávaly efektivně a kvalitně. Úroveň ošetřovatelské péče je 

jedním z pilířů celkové péče v každém zdravotnickém zařízení. 
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