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Příloha č. 4 

Dotazník

     Vážené sestry, chtěla bych Vás požádat o spolupráci při zpracování praktické části 

mé diplomové práce, která nese název: „Úroveň znalostí zdravotnických pracovníků u 

vybraných výkonů na kardiochirurgickém oddělení pooperační intenzivní péče“. 

Dotazník se bude týkat Vašich znalostí v oblasti ošetřovatelské péče o pacienta se 

Swan- ganzovým katétrem, epidurálním katétrem a dočasným kardiostimulátorem. 

Vyplňte prosím dotazník pravdivě a pouze na základě svých znalostí. Dotazník je 

anonymní, správná odpověď je vždy pouze jedna. Děkuji Vám za spolupráci a přeji 

pěkný den! Miroslava Petrů, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia 

oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1. LF UK.

Obecné údaje:

1. Pohlaví: žena muž

2. Kolik Vám je let?

a) 18 – 29 let

b) 30 – 39 let

c) 40 – 49 let

d) 50 – 59 let

e) 60 a více let

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

a) středoškolské vzdělání s maturitou

b) vysokoškolské vzdělání bakalářské

c) vysokoškolské vzdělání magisterské

4. Absolvoval/a jste specializaci v oboru ARO, JIP? ano ne         

5. Délka Vaší praxe na oddělení ARO-

JIP………………………………………………………………………………..
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První speciální část:

1. Jak hodnotíte úroveň svých znalostí v oblasti ošetřovatelské péče o Swan-

ganzův katétr?

a) zcela nedostatečné

b) orientační 

c) dostačující 

d) velmi dobré

2. Jak hodnotíte úroveň svých znalostí v oblasti ošetřovatelské péče o pacienta 

s epidurálním katétrem?

a) zcela nedostatečné 

b) orientační 

c) dostačující 

d) velmi dobré

3. Jak hodnotíte úroveň svých znalostí v oblasti ošetřovatelské péče o pacienta 

s dočasným kardiostimulátorem?

a) zcela nedostatečné

b) orientační

c) dostačující

d) velmi dobré

4. Ve kterých z následujících oblastí se vzděláváte sám/sama?

Ošetřovatelská péče o Swan- ganzův katétr: ano  ne 

Ošetřovatelská péče o epidurální katétr: ano ne

Ošetřovatelská péče o pacienta s dočasným kardiostimulátorem: ano ne
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5. Jste ochotna/ ochoten dále se vzdělávat ve výše zmíněných oblastech?

a) ano

b) ne

6. Máte možnost ve zdravotnické organizaci/klinice/oddělení 

průběžného/celoživotního vzdělávání?

a) ano

b) ne

7. Využíváte standardy ošetřovatelské péče v praxi?

a) ano

b) ne

8. Kde najdete standardy ošetřovatelské péče?

a) na intranetu

b) u staniční sestry

c) nevím

Druhá speciální část, prokázání znalostí:

Otázky ke swan- ganzovu katétru (dále jen SWG)

1. SWG katétr měří za pomoci metody:

a) prediluční

b) postdiluční

c) termodiluční
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2. Tlak měřený v zaklínění umožňuje posuzovat tlaky:

a) v pravostranných srdečních oddílech

b) v levostranných srdečních oddílech

c) v obou srdečních oddílech

3. Monitorování srdečního výdeje nám umožňuje posuzovat:

a) plicní funkce

b) funkci srdce jako pumpy

c) velikost mitrální chlopně

4. Co je nejdůležitější udělat po změření tlaku v zaklínění?:

a) edukovat pacienta

b) odsát vzduch z nafouknutého balónku na distálním konci katétru

c) kontrolovat konec expiria

5. Jakou teplotu by měl mít roztok na měření parametrů z SWG katétru?

a) okolo 4°C

b) okolo 37° C

c) je to jedno

6. Modrý konec SWG katétru je určen pro měření:

a) centrálního venózního tlaku

b) tlaku v plicnici

c) parciálního tlaku kyslíku
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7. Soustava pro SWG katétr musí být naplněna:

a) 5% G

b) ringerovým roztokem

c) fyziologickým roztokem s heparinem

8. Normální hodnoty srdečního výdeje jsou:

a) 20- 30 l/min

b) 5- 6 l/ min

c) 800- 900 l/ min

Otázky k epidurálnímu katétru (dále jen EK)

1. Pomocí EK aplikujeme anestetika nebo analgetika do:

a) oblasti cervikální páteře

b) prostoru mezi tvrdou plenou a žlutým vazem

c) míšního kanálu

2. Mezi zásady fixace EK patří:

a) dodržování asepse, zajištění proti dislokaci a zalomení

b) odmaštění kůže

c) snadný přístup

3. Co musí monitorovat ošetřovatelský personál u pacienta s EK?

a) neurologické funkce

b) přítomnost krvácení na horních končetinách

c) bolesti v oblasti laryngu



28

4. Které nepříznivé reakce se mohou objevit při zavádění EK?

a) pneumotorax, hemotorax

b) absence citu/síly v nohou, útlum dýchání, posturální hypotenze

c) hypertenze, svědění končetin

5. Neurologická observace spočívá ve stanovení:

a) síly v dolních končetinách a záznamu do dokumentace

b) síly v horních končetinách a záznamu do dokumentace

c) síly pánevního dna a záznamu do dokumentace

6. Převaz místa vpichu se provádí:

a) po 48 hodinách

b) po72 hodinách

c) po 24 hodinách

7. V případě, že pacient nemůže ohnout nohu v koleni, může se jednat o:

a) subarachnoideální hematom

b) epidurální hematom

c) subdurální hematom

8. Můžeme aplikovat heparinovou zátku do EK?

a) ano 

b) ne
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Otázky k dočasným kardiostimulátorům

1. Jednodutinová transvenózní kardiostimulace je:

a) stimulace síně i komory se zpožděním komory

b) elektroda zavedená do pravé síně nebo hrotu pravé komory

c) stimulace levé komory

2. AOO je stimulace:

a) síňová

b) komorová

c) síňová i komorová

3. Jaké riziko hrozí při dlouhodobém zavedení stimulačních elektrod?

a) infekce

b) ischemie

c) hypoxie

4. Co musí sestra kontrolovat u pacienta s dočasným kardiostimulátorem?

a) prokrvení končetin, hypoxii mozku, funkci levé komory

b) funkci aortální chlopně, ischemii myokardu

c) stimulační práh, inhibiční činnost a nastavení dočasného kardiostimulátoru

5. Teplota těla u pacienta s dočasným kardiostimulátorem je doporučena měřit:

a) 4 krát denně

b) 1 krát denně

c) 8 krát denně
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6. Kontrola inhibiční činnosti znamená:

a) snižování výdeje na hodnotu, kdy je ještě zachována stimulační funkce

b) zpomalování frekvence kardiostimulátoru, až je patrná pouze spontánní 

činnost

c) citlivost snímacího bodu

7. Stimulační práh sestra kontroluje:

a) 1 krát denně

b) 2- 3 krát denně

c) 1 krát za dva dny

8. Ukončení externí kardiostimulace se provádí:

a) když dojde k obnově vlastního sinusového rytmu (s dobrým A- V převodem)

b) při únavě pacienta

c) při pneumotoraxu
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Příloha č. 5 
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