
Příloha č. 1 

 

Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce 

 

Vážená paní, Vážený pane,  

 

jmenuji se Bc. Václav Kukol a jsem studentem 1. LF UK navazujícího magisterského studia 

Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Rád bych Vás požádal o 

vyplnění následujícího dotazníku, který slouží ke sběru dat do empirické části diplomové 

práce na téma „Opatření při poskytování ošetřovatelské péče v prevenci ventilátorové 

pneumonie“. Dotazník je plně anonymní. 

Prosím, vyplňujte dotazník podle reálných a pravdivých skutečností. Za spolupráci a vyplnění 

předem děkuji. 

 

Velice si cením Vašeho času a ochoty. 

 

         Bc. Václav Kukol 

I. Identifikační údaje 

1. Délka praxe 

a) 0–1 rok  b) 1–3 roky  c) 3–5 let  d) 5–15 let  e) 15 a více let 

 

2. Označte Vaše veškeré dosažené vzdělání 

a) SZŠ Zdravotnický asistent  e) VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra 

b) SZŠ Všeobecná sestra  f) VOŠ Diplomovaný zdravotnický záchranář 

c) VŠ Všeobecná sestra (Bc., Mgr.) g) VŠ Zdravotnický záchranář 

d) ARIP    h) Sestra pro intenzivní péči na VOŠ 

 

3. Odbornost Vašeho oddělení 

 a) KARIM/ARO   b) JIP chirurgických oborů  c) JIP interních oborů  

 

II. Péče o dýchací cesty nemocného 

4. V jakém intervalu pečujete o dutinu ústní nemocného na UPV (použití štětičky, 

vytření DÚ, odsátí)? 

a) každou hodinu   b) každé 2 hod.    c) každé 3 hod. 

d) jiný interval, doplňte………… 

 



 

 

5. Jak často provádíte výplach dutiny ústní antiseptickým roztokem (aplikace 

antiseptického roztoku do DÚ pomocí např. Janetovy stříkačky a následné odsátí)? 

a) každou hodinu      b) každé 2 hod. c) každých 6 hod.  d) každých 12 hod. 

e) neprovádím     f) jen při celkové toaletě                g) jiný, doplňte………… 

 

6. Jaký antiseptický roztok osobně preferujete k péči o dutinu ústní? 

a) Stopangin  b) Corsodyl  c) Skinsept mucosa  d) čistá voda  

e) Peroxid vodíku        f) Jox             g) Roztok Chamomily           h) Chlorhexidin 

ch) jiný, doplňte…………………  

 

7. Jaké antiseptické roztoky k toaletě dutiny ústní máte k dispozici? Prosím, dopište. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Mají všichni Vaší pacienti endotracheální rourku s konektorem pro subglotickou 

drenáž? 

a) Ano b) Ne  

 

9. Mají všichni Vaší pacienti tracheostomickou kanylu s konektorem pro subglotickou 

drenáž? 

a) Ano b) Ne 

 

10. V jakém intervalu odsáváte subglotický prostor? 

a) kontinuálně b) intermitentně a to: každou hodinu 

   každé 3 hodiny 

   jiný, doplňte…………………………… 

 

11. Jaký způsob odsávání z dolních dýchacích cest užíváte na Vašem oddělení? 

a) pouze otevřený způsob odsávání               b) pouze uzavřený způsob odsávání 

c) Otevřený způsob a uzavřený jen výjimečně    d) Uzavřený způsob a otevřený jen výjimečně 

 

12. Jaký způsob Vy sám/a preferujete? Vyberte číslo a následně označte důvody 

označené písmeny. 

I. Otevřený způsob  II. Uzavřený způsob 

a) vyšší hygienický standart  b) lepší účinnost odsávání  

c) ekonomické důvody  d) bezpečnější pro pacienta 



 

 

e) pohodlnější pro manipulaci  f) nižší nároky na zručnost  

g) prevence nozokomiálních nákaz  h) jiný důvod, doplňte……………………………… 

 

13. Máte možnost korigovat intenzitu sacího podtlaku pro odsávání z dýchacích cest? 

a) ano b) ne 

 

14. Jaká je optimální intenzita sání pro odsávání z dolních dýchacích cest? 

a) 50 mmHg   b) 150 mmHg     c) 150–250 mmHg              d) 250 a více mmHg 

 

15. V jakém intervalu měříte tlak v obturačním balónku ETK/TSK? 

a) 1x za 12 hod.      b) 1x za 24 hod.     c) jen při intubaci                  d) 1x za 48 hod. 

e) jiný, doplňte………………… 

 

16. Jaká je doporučena hodnota tlaku v obturačním balónku ETK/TSK? 

a) >20 cm H2O b) 15–20 cm H2O    c) 35–45 cm H2O          d) jiný, doplňte……… 

 

III. Péče o ventilační okruh nemocného 

17. V jakém intervalu měníte ventilační okruh nemocného pro UPV? 

a) 1x týdně    b) 1x za 14 dní    c) 1x za 3 týdny          d) po odchodu pacienta 

e) jiný, doplňte………………………… 

 

18. V jakém intervalu měníte antimikrobiální/zvlhčovací filtr ve ventilačním okruhu na 

straně nemocného? 

a) 1x za 24 hodin     b) 1x za 48 hodin    c) 1x za 72 hodin           d) neměníme   

e) jiný, doplňte……………………… 

 

19. V jakém intervalu měníte soupravu pro mikronebulizaci? 

a) 1x za 24 hodin      b) 1x za 72 hodin     c) 1x za týden          d) neměníme 

e) jiný, doplňte……………………… 

 

20. V jakém intervalu měníte vrapovanou spojku ventilačního okruhu? 

a) 1x za 24 hodin       b) 1x za 48 hodin      c) 1x za 72 hodin     d) neměníme 

e) jiný, doplňte……………………… 

 

 



 

 

21. V jakém intervalu měníte set na uzavřený způsob odsávání, pokud je používáte? 

a)1x za 24 hodin      b) 1x za 48 hodin    c)1x za 72 hodin       d)1x za týden 

e) jiný, doplňte……………………… 

 

IV. Prevence nozokomiálních nákaz 

22. Používáte ochranné rukavice u VEŠKERÝCH činností spojených s péčí o 

nemocného? 

a) Ano, používám  b) Ne, nepoužívám 

 

23. Vyberte výkony, u kterých používáte ochranné rukavice. 

a) odsávání z HDC a úst  b) výměna enterálního setu 

c) kontrola zornic    d) výměna stříkačky v lineárním dávkovači  

e) měření hodinové diurézy  f) výměna komponent ventilačního okruhu 

g) polohování    h) rozpojení okruhu pro podání nebulizace 

i) úprava čidla pulzní oxymetrie j) aplikace očních kapek/masti 

k) měření glykémie   l) bolusové podání léku přes lineární dávkovač 

 

24. Kdy provádíte hygienickou dezinfekci rukou? Možnost více odpovědí. 

a) při příchodu na oddělení  b) před manipulaci s nemocným 

c) před nasazením rukavic  d) po sundání rukavic 

e) po manipulaci s nemocným f) při odchodu z oddělení 

 

25. Jaký dezinfekční prostředek na ruce používáte na Vašem oddělení? Prosím, doplňte. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

26. Provádíte u každého přijatého nemocného vyšetření mikrobiálního osídlení? 

a) Ano b) Ne 

 

27. Pokud jste označili ANO, prosím označte topografická místa odběru. 

a) Výtěr z dutiny nosní    b) Výtěr z rekta       c) Výtěr z dutinu ústní  d) Sputum 

e) Moč z katétru             f) Stěr z perinea       g) stěry z ran      h) jiný…………… 

 

28. V jakém intervalu provádíte mikrobiologické vyšetření z dýchacích cest? 

a) 1x týdně b) 2x týdně c) při prvním negativním nálezu další neprovádíme 

d) jiný, doplňte…………………………… 



 

 

29. Jste seznámení u každého nemocného s jeho mikrobiologickým nálezem? 

a) Ano b) Ne 

 

V. Celková péče o nemocného 

30. Je každý nemocný na Vašem oddělení uložen na lůžku s možnosti laterálního 

náklonu? 

a) Ano b) Ne 

 

31. V jakém intervalu nemocné polohujete? 

a) každé 2 hodiny  b) každé 3 hodiny  c) každé 6 hodin 

d) jiný, doplňte…………………………………… 

 

32. Kolik stupňů zvýšené polohy horní poloviny těla udržujete u nemocných? Prosím, 

dopište. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

33. Jak často provádíte celkovou toaletu nemocného? 

a) 1x denně ráno  b) 1x denně večer  c) ráno i večer 

d) jiný, doplňte……………………………… 

 

34. Jaký je nejčastější způsob aplikace enterální výživy na Vašem oddělení? 

a) Gastrickou sondu přes dutinu nosní  b) Gastrickou sondou přes dutinu ústní 

c) Enterální sondou    d) Perkutánní endoskopickou gastrostomii 

 

35. Při větší manipulaci s nemocným např. polohování, toaleta, provádíte u nemocného 

jako prevenci aspirace/mikroaspirace? (možnost více odpovědí) 

a) Odsátí žaludečního obsahu         b) Napojení gastrické sondy na derivaci/spád 

c) Neprovádím nic               d) Odsátí subglotického prostoru 

e) Odsátí z dolních dýchacích cest     e) Jiný, doplňte…………………………………… 

 

VI. Informovanost o ventilátorové pneumonii (VAP) 

36. Slyšel/a jste na Vašem oddělení někdy informace v souvislosti s VAP? 

a) Ano b) Ne 

 

 



 

 

37. Setkal/a jste se na Vašem oddělení s pacientem, u kterého byla stanovena dg. VAP? 

a) Ano b) Ne 

 

38. VAP je nozokomiální infekce způsobena…? ( Možnost více odpovědí) 

a) Napojením pacienta na UPV 

b) Pobytem nemocného ve zdravotnickém zařízení 

c) Nenapojením nemocného na UPV se syndromem ARDS 

d) Vhodným ošetřováním imunodeficientního pacienta  

e) Použitím otevřeného způsobu odsávání 

f) Častým odsáváním subglotického prostoru 

g) Zanedbanou péči o dutinu ústní 

 h) Polohou horní poloviny těla >30° 

 

39. V prevenci VAP jsou doporučovány? Označte možnosti, které jsou podle Vás 

správné. 

a) mikronebulizace s ATB účinkem b) Častá výměna ventilačního okruhu (<72 hod.) 

c) Úroveň horní poloviny těla ≥30°  d) Užití roztoku k výplachu DÚ s chlorhexidinem 

e) Odsávání uzavřeným systémem  f) ETK/TSK s konektorem pro subglotické odsání 

g) Gastrická sonda zavedena přes DÚ h) Užití pronační polohy 

ch) Časná tracheostomie       i) Úroveň horní poloviny těla ≥30° při všech činnostech 

j) Orotracheální intubace    k) Pasivní zvlhčovací systém (filtr s HME) 

l) Nasotracheální intubace    m) Gastrická sonda zavedena přes nos 

n) Aktivní zvlhčovací systém (např. typu Fisher&Paykel)     

o) Výměna mikronebulizačních a humidifikačních systému <48 hod. 

 



Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


