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Anotace
Záměrem bakalářské práce na téma „Agresivita ve zdravotnictví a možnosti jejího
zvládání“ bylo zjistit na základě průzkumného šetření, míru výskytu agresivity na
vybraných pracovištích FN Motol a porovnat situaci mezi nimi. Práce je rozdělena na
teoretickou a empirickou část. Teoretická část přináší stručný přehled základních
relevantních poznatků o problematice agresivity vyskytující se ve zdravotnictví, které
byly shromážděny prostřednictvím dostupné, již publikované literatury.
V empirické části je popsána metodika průzkumného šetření, které bylo
provedeno kvantitativní metodou pomocí strukturovaného dotazníku. Dotazníky byly
rozdány na pracovištích Urgentního příjmu pro děti a dospělé a v Centru následné péče
ve FN Motol. Získaná data byla prezentovaná pomocí tabelárních přehledů a
výsečových diagramů a histogramů četnosti.

Annotation
The aim of the bachelor thesis "Aggression in health care and the possibilities of
coping" was established on the basis of the exploratory survey, the prevalence of
aggression at selected workplaces FN Motol and compare the situation between them.
The work is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part
provides a brief overview of the basic relevant knowledge about the issue of aggression
occurring in health care that have been collected through the available literature which
has been published.
In the empirical part describes the methodology of research that has been carried
out quantitative method using a structured questionnaire. Questionnaires were
distributed at workplaces Emergency Services for children and adults and Aftercare
Centre at University Hospital Motol. The data were presented using tables and graphs.
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1. ÚVOD
Současný společenský vývoj je poznamenán vzestupem agresivity, brutality a
násilí. Lidé více řeší své problémy pomocí násilí, důkazem toho jsou přesycená media
zprávami o násilných činech, která na tento jev stále více upozorňují, a není výjimkou,
že agresivní jednání zasahuje i do oblasti zdravotnictví.
A právě násilí ve zdravotnictví se tak stává celosvětovým problémem, na který
upozorňuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), která ve spolupráci s dalšími
institucemi, zahájila v roce 2000 společný program s cílem vytvořit zdravou politiku a
praktická doporučení pro prevenci a eliminaci násilí ve zdravotnictví.
Negativní důsledky agresivního jednání se mohou odrážet na poskytování
zdravotních služeb a snižovat tak i kvalitu poskytované péče. Mezi nejohroženější
skupinu zdravotníků, patří právě všeobecné sestry, které jsou takzvanými „nárazníky“
mezi pacientem a lékařem. Sestra je mnohdy první osoba, která se v klinické praxi
s pacientem setkává a provází ho celým ošetřovatelským procesem. Ne každý nemocný
je schopen zvládat novou, pro něj problémovou situaci, zvlášť trpí-li bolestí, úzkostí
nebo strachem. Tyto symptomy a další, jako například, když pacient příliš citlivě vnímá
aktuálně sdělenou diagnózu nebo není schopen vyrovnat se s nepříznivou prognózou,
mohou vést k nepřiměřené reakci nemocného a v některých případech vyústit až
k agresi. A vzhledem k tomu, že agresivní pacient patří do skupiny pacientů
s problémovým chováním, muže právě sestra výrazně pozitivně ovlivnit jeho jednání,
pokud bude ovládat a uplatňovat vedle standardních komunikačních dovedností i
specifika komunikace vázající se k agresivnímu chování. Proto se vlastní průzkumné
šetření věnuje především problematice agresivitě pacientů namířené proti všeobecným
sestrám.
Téma bakalářské práce „ Agresivita ve zdravotnictví a možnosti jejího zvládání“
jsem nezvolila jen proto, že studuji právě zdravotnický obor, i když je to logický důvod,
jelikož právě i v tomto prostředí jsem se s agresivitou setkala a to nejen ze strany
pacienta. Téma jsem zvolila s ohledem na celospolečenský vývoj, který směřuje
k nezanedbatelnému nárůstu projevů agresivity, téměř ve všech oblastech veřejného
života. Agresivní chování, jako důsledek celkové situaci ve společnosti se stává
fenoménem, který v případě, že mu nebude věnována dostatečná pozornost, může
vyústit až k tragickým následkům. Proto je oblast zdravotnictví jakousi modelovou
oblastí, ve které se dá poukázat, jak nárůst agresivního chování může negativně
7
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ovlivňovat samotnou činnost zdravotnických zařízení, a proto je nutné preventivně
připravovat personál na eventuální zvládání krizových situací.
Tato práce je členěna na dvě části a to na část teoretickou a empirickou.
Teoretický usek práce je věnován podrobnému definování agresivity, možnostem jejího
řešení, prevencí a závěrem je uvedena kapitola s dříve realizovanými studiemi.
Empirická část se zabývá šetřením mezi všeobecnými sestrami na vybraných
pracovištích ve FN Motol.

1.1

Cíle a pracovní hypotézy
Hlavním záměrem bakalářské práce bylo zjistit na základě průzkumného šetření,

míru výskytu agresivity na vybraných pracovištích FN Motol a porovnat situaci mezi
nimi.
Cíle:
− Poskytnout základní přehled dosavadních poznatků řešené problematiky
z dostupné literatury.
− Prostřednictvím

dotazníkového

šetření

ve

vybraných

zdravotnických

pracovištích zmapovat výskyt agresivity.
− Provést analýzu zjištěných dat z dotazníkového šetření a prezentovat výsledky
vlastního průzkumu.
− Porovnat výsledky vlastní práce s dříve realizovanými studiemi.
Hypotéza č. 1: Lze předpokládat, že sestry pracující na urgentním příjmu se
s agresivitou setkávají častěji, než sestry pracující v centru následné péče.
Hypotéza č. 2: Lze očekávat, že sestry s vyšším vzděláním budou spíše proškoleny
v komunikaci s agresivním pacientem než sestry s nižším vzděláním.
Hypotéza č. 3: Lze předpokládat, že sestry starší 44 let se spíše setkaly s agresivitou
než sestry mladší 44 let.
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Agresivita obecně
Pro lepší orientaci v řešené problematice je tato kapitola věnována základním

informacím, které se vztahují k danému tématu. Má za cíl vysvětlit termíny, které se
budou objevovat v této práci a jsou důležitým předpokladem k jejímu pochopení. Dále
objasňuje známé příčiny vzniku agresivity a její základní dělení.

2.1

Agresivita a agrese
Z hlediska řešeného tématu jsou zásadní dva pojmy „agresivita“ a „agrese“,

rozdíl mezi nimi není často dostatečně vysvětlen a jejich význam může být zaměňován.
Agresivita je vnitřní pohotovost k agresi, jak jedinec dokáže mobilizovat síly
k zápasu za účelem dosažení cíle a schopnost vzdoru těžkostem. Díky ní dokáže člověk
přežít ve společnosti, avšak její přemíra může působit komplikace v mezilidské
komunikaci. Naopak jedinec, který vykazuje nízkou míru, je okolím považován za
společenského.
Agrese je násilné jednání, nepřátelství a útočnost vůči některému objektu s cílem
mu ublížit nebo ho přimět k tomu, aby vyhověl. Je to projev agresivity v chování
jednotlivce. Pokud se ubližování ostatním lidem stane pro jedince potěšením, lze
hovořit o maligní agresi. Sociokulturní tradice udávají míru tolerance a jsou v každé
zemi různé, vznikají tak jakési lokální normy či zákony, které mohou být při
vzájemném porovnání protichůdné. Co je někde považováno za násilné porušení práv,
může být jinde považováno za asertivní chování, pokud dotyčný jedinec prosazuje svoje
práva a názory v rámci tamních existujících zákonů. (Martínek 2009).
V literárních zdrojích se objevují různé definice agresivity a agrese, které se
odvíjí od oborové orientace autora. V této podkapitole je uvedeno několik možných
výkladů. Především v minulosti se názory na agresi lišily, příkladem může býti
Berkowitz (1994), který uvádí, že agresi můžeme porozumět jako základ intelektuálního
vývoje člověka, který vede k získání vlastní hrdosti a nezávislosti. (cit. dle Čermáka,
1998) Naopak, Richard B. Felson(1994) bere agresi jako donucovací způsob jednání,
jehož cílem je získat moc nad druhým člověkem. Jako další definice může posloužit od
Valzelliho (1981) který tvrdí, že agrese plní pozitivní funkci v životě jedince k ochraně
zachování vlastního druhu a kromě predátorské aktivity není primárně brána k záměrné
destrukci protivníka. (cit. dle Čermák, 1998) K tomuto výkladu se ve své publikaci
přiklání i Věra Linhartová (2007, s. 65), která uvádí „ Agrese je i u civilizovaného
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člověka považována za přirozené chování, úzce spjaté se základním pudem
sebezáchovy“ . Opakem může být názor Ivo Čermáka (1998, s. 14), který ve své knize
udává, že „lidskou agresi je možné definovat jako záměrné jednání, jehož cílem je
ublížit jinému člověku“.
Jan Poněšický (2010) shrnuje pojem agrese jako „odpověď na frustraci potřeby
sounáležitosti, vztahovosti, spolupráce a životní orientace, která má příčinu
v současném civilizačním procesu“. Opakem je výklad Kláry Látalové, která vychází ze
dvou přijatých definic od Moyera (1976) a Kunika et al. (2010), že „ agrese je zjevná a
chování je záměrné“. (Látalová, 2013, s. 16)
Z hlediska sociální patologie se může agresivita definovat jako porušení
sociálních norem, jako chování omezující práva, které narušují integritu sociálního okolí
a je pozorovatelné epizodické s různou latencí. (Fischer et al., 2009). A z pohledu
lékařské psychologie je agresivita vymezena jako poměrně stálá individuální dispozice
k útočnému jednání. (Vymětal, 2003)
Jak vyplývá z výše uvedených citací, je agrese považována za součást prezentace
obrazu složení lidské povahy, která ovlivňuje chování jedince v průběhu celého vývoje
lidské populace. Zatímco na počátku lidských dějin byla agrese v chování lidí
nezbytným předpokladem pro přežití a získání převahy nad zbytkem živočišné říše,
se postupným rozvojem lidské inteligence agrese obracela směrem proti jedincům či
skupinám vlastního druhu a to pod různými cíli a směry, na jejímž konci takové jednání
přinášelo výhody pro agresora či skupiny agresorů.

2.2

Pojmy související s agresivitou
V rámci tématu se objevují další pojmy, které jsou s agresivitou spojovány, proto

je nezbytné jejich vysvětlení.
Neklid - se dá vysvětlit jako zvýšená neúčelná psychomotorická aktivita, která
může vystupňovat u jedince k autoagresi nebo agresi namířené proti jiné osobě či
předmětu.(Chval, 2008)
Agitovanost - vyznačuje se motorickým neklidem spojeným s pocitem vnitřního
neklidu. Mezi projevy agitovanosti může patřit zvýšená gestikulace, pobíhání,
neposednost, podupávání, popocházení. (Látalová, 2013)
Hostilita – jedná se o nepřátelské chování nebo odpor vůči světu nebo jeho
předmětům.

Může se projevovat nespoluprací, podrážděností, žárlivostí. (Látalová,

2013)
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Hněv – je určitá silná emoční odezva, která může být vyvolána ponížením nebo
osobní potupou či omezováním individuálních potřeb nebo omezovaní možností
blízkých osob. Hněv může předcházet lidskému agresivnímu chování, ale není to
podmínkou. (Vymětal, 2003)
Frustrace – může se jednat o pocity zklamání, ponížení a újmy, které byly
vyvolány neschopností dosáhnut uspokojivých cílů jedince. Dlouhodobá frustrace vede
k deprivaci. (Vymětal, 2004)
Násilí - Světová zdravotnická organizace v roce 1996 vydala obecnou formulaci,
že násilí je „ úmyslné použití či hrozbu použití fyzické síly nebo moci proti sobě, jiné
osobě, proti skupině či komunitě, a to síly (moci), která má, nebo s vysokou
pravděpodobností bude mít, za následek poranění, smrt, psychickou újmu, poruchu
vývoje či osobnosti“ (cit. Dle Haškovcové, str. 23, 2004)

2.3

Příčiny vzniku agresivity
Existují různé názory na příčiny vzniku agresivního chování u jedince.

V lékařské psychologii se původ agresivity nejčastěji rozděluje na dvě základní oblasti a
to na teorii biologickou a psychologickou.
Bude-li se vycházet z filosofického směru holismu, kdy je lidský organismus
vnímán jako bio-psycho- sociální jednotka, kde jsou dílčí složky ve vzájemné interakci,
tak porucha jedné části celku vede k poškození jiné nebo celého systému. (Bielik, 2009)
Z toho plyne, že nelze tyto teorie striktně rozdělovat, neboť spolu souvisí. O uvedené
východisko se opírá tvrzení Vágnerové (2004), ta ve své publikaci uvádí, že agresivita
je podmíněna multifaktoriálně.
To znamená, že na vznik agrese mohou mít vliv tyto faktory:
Dědičnost - každý člověk má určité vrozené dispozice k agresivnímu chování, které
slouží k obraně vlastního teritoria, vytvoření sociálního postavení atd. Stupeň agresivity
je ovlivněn sociálně-kulturní tradicí společnosti, přičemž docházelo k tzv. pozitivní
selekci, kdy se množili jedinci s lepšími dispozicemi k přežití. (Vágnerová, 2004)
Biologické předpoklady - díky odchylkám ve struktuře a funkci mozku, které nemusí
být nutně genetické, nýbrž vzniknout v důsledku poškození CNS, nicméně sklon
k agresi nebyl v mozku dosud lokalizován. Ví se, že pacienti s poškozenou kůrou
čelních laloků bývají útočnější. Agrese může mít také biochemický základ díky nízké
hladině serotoninu v krvi či jeho špatného metabolismu. Změny hladiny acetylcholinu,
11
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dopaminu, zvýšená produkce noradrenalinu také ovlivňují agresivní chování. Mužský
pohlavní hormon testosteron u mužů, kteří vykazují jeho vysokou hladinu má za
následek asociální chování, zejména v mladším věku, nicméně společnost očekává
mužskou dominanci a bývá k těmto projevům tolerantnější. (Vágnerová, 2004)
Duševní choroba, užívání psychotropních látek - Disociální

či duševní poruchy

osobnosti vyplývají z chorobného přesvědčení či halucinací vedou také k násilnému
chování. Alkohol či nealkoholové drogy odstraňují zábrany a snižují citlivost k utrpení
oběti. (Vágnerová, 2004)
Vnější prostředí - největší sociální vliv na sbírání ranních zkušeností má rodina, kdy dítě
napodobuje to, co vidí u ostatních autorit, které mu imponují. Pokud má dítě nedostatek
lásky a citově strádá, tak dochází k rozvoji agresivních tendencí. Každý jedinec je
svázán s hodnotami a normami skupiny, ke které patří a např. různé adolescentní
skupiny, které agresivní chování schvalují a podporují, budou vykazovat větší
koncentraci agresivních jedinců, jelikož je přitahují. Agresivita bývá i součástí sociální
role při výkonu určitého povolání, jak je tomu u policistů, vojáků, bachařů, což je
důvodem, proč si agresivní jedinci tato povolání vybírají, ale jen někteří svou agresi ve
finále nezvládnou. (Vágnerová, 2004)
Jako součást obrazu lidské povahy je agrese pudová, která je dávána jedinci
jednak geneticky, ale v současné době především určována prostředím ve kterém je
každý z nás vychováván. Sociální aspekty, které jdou ruku v ruce s mírou vzdělanosti a
jsou pak zdrojem agrese až patologické, jejímž terčem se v tomto globalizovaném světě
stávají ti nejzranitelnější. Touto teorií se zaobírá Poněšický (2008), který si klade
otázku, zda agrese je záležitostí vrozené pudovosti či reakcí na frustraci.
Závěrem by se dali příčiny vzniku shrnout pomocí definice, kterou ve své knize
uvádí Vymětal (2003, s. 260) „ agresivita má vrozený základ, ale její intenzita a forma
jsou do značné míry osvojené během života člověka, a proto ovlivnitelné prostředím a
psychologickými prostředky. Slouží formování a rozvoji osobnosti a plní ochrannou a
adaptivní funkci.“
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Klasifikace agresivity

Univerzálně přijaté dělení agresivity není zatím v odborné literatuře známo.
Agresivitu lze obecně rozdělit do dvou okruhů a to na agresi proti okolí a agresi proti
vlastní osobě (autoagrese).

2.4.1 Agresivita proti okolí
Podle motivace se v psychologii člení na čtyři možné typy a to na agresivitu
instrumentální, samoúčelnou, agresivitu jako důsledek afektu a agresivitu reaktivní.
(Vymětal, 2003)
-

Agresivita instrumentální - bývá vědomá a předem promyšlená, stává se pouze
prostředkem k dosažení vlastního subjektivního cíle. Příkladem instrumentální
agrese může být ve sportu, kdy hráč neváhá faulovat spoluhráče, aby mu
zabránit bodovat. (Výrost, et al., 2008)

-

Agresivita samoúčelná - příkladem této agrese může být šikana nebo sadismus.
Stává se pro člověka požitkem sama o sobě. V některých případech bývá vázaná
na sebepojetí, je prostředkem k zvyšování si sebevědomí a k prosazování
vyššího postavení.

-

Agresivita jako důsledek afektu – objevuje se u jedinců vysoce sebevědomých
s narcistickou poruchou osobnosti. Tito lidé se vyznačují nadměrnou citlivostí
k vlastní osobě a jakékoliv ponížení je vede k agresivnímu chování.

-

Agresivita reaktivní- bývá odezvou na ohrožení vitálních potřeb nebo narušení
psychické či tělesné jednotky. Příkladem může být fyzická nebo duševní bolest.

Z pohledu sociální patologie se může tato klasifikace rozšířit o zlostnou a spontánní
agresivitu, které jsou rozděleny podle stupně nežádoucího chování vůči společnosti.
(Fischer et al., 2009)
-

Zlostná agresivita- jedná se o reaktivní verzi agresivního chování. Pokud jde
pouze o vyjádření nelibosti, je pro společnost méně nebezpečná, než když se
jedná například o odplatu nebo projev nenávisti, takovýto typ jednání bývá
společensky nebezpečné.

-

Spontánní agresivita- rozsah aktivity a reaktivity jednání není spolehlivě
prozkoumána. Projevem spontánní agrese je, když způsobuje bolest nebo vede
člověka k uspokojení.
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Dále časopisecký zdroj „psychiatrie pro praxi“ klasifikuje agresi podle impulzivity
či promyšleného jednání na 5 typů: (Vevera et al., 2002)
-

Agresivita predátorská – tento typ slouží k obživě, bývá plánovaná a bez emocí

-

Agresivita ideologická – příkladem může být etnické vraždění, nejde o zisk
pouze o ideologii

-

Agresivita pod vlivem alkoholu a drog

-

Agresivita impulzivní-

jako příkladem může být nespokojený frustrovaný

pacient
-

Agresivitu pod vlivem halucinací, bludů a jiných psychotických příznaků.

2.4.2 Autoagrese
Jedná se o specifický typ agrese, která je primárně namířena proti vlastní osobě, ale
v důsledku může představovat i agresi vůči okolí. Jedinec pomocí sebevražedného
pokusu nebo samotným sebepoškozování může vymáhat pomoc ze strany okolí nebo
své okolí tímto způsobem týrat. (Dušek et al., 2005)
Autoagrese se vyskytuje často v souvislosti s depresemi, které je možné sledovat v
jednotlivých fázích začínajících u myšlenek jdoucí přes tendence, úvahy, rozhodnutí až
k realizaci sebevraždy, která může být rozšířena i na okolí v případě, že nemocný
vztáhne své bludné představy na své blízké a vezme je s sebou. S autoagresí jsou
spojovány dva termíny „sebepoškozování“ a „sebevražednost“.
Sebepoškozování – odborně automutilace, může probíhat jednorázově nebo opakovaně,
kdy si člověk vědomě poškozuje vlastní zdraví. Může se rozdělit na sebepoškozování
patické, které je důsledkem duševní poruchy nebo sebepoškozování biické, které je
prováděno za účelem zisku, výhody nebo únikem z dané situace. (Orel, 2012)
Sebevražednost - podle toho, zda měl jedinec úmysl zemřít, se sebevražednost rozlišuje
na sebevraždu a sebezabití . Při sebevraždě si jedinec smrt přeje a očekává ji, kdežto
sebezabití nebývá vedeno touhou zemřít a je spojeno s halucinacemi, jednáním v afektu
apod. Jiné teorie rozšiřují tuto skupinu o sebeobětování z ideových důvodů, kdy oběť
svým činem prospěje někomu jinému či dokonce společnosti. Někdy je možné setkat
se jen se simulací sebevražedné aktivity, aby se jedinec vyhnul povinnostem a
nepříjemnostem. Sebevražda tak může být jakýmsi voláním o pomoc. Sebevražedné
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jednání je dále ovlivněno problémy rodinnými, erotickými, pracovními, existenčními.
(Dušek et al., 2005)

2.5

Stupně agresivity
Intenzita agresivity může mít různé stupně, se kterými se člověk může setkávat

v soukromém tak i profesním životě. Závisí na okolnostech, osobnosti a aktuálním
psychickým stavem člověka do jaké míry se bude agresivita projevovat.
Podle Edelsberga (2000) je možné rozlišovat čtyři úrovně agresivity:
-

Agrese bez vnějších projevů – agrese probíhá pouze v myšlenkách jedince, může
být zrádná a přecházet do vyššího stupně agresivity

-

Agrese, která se projeví na venek – jako projev tohoto stupně může být verbální
agrese, která se projevuje nadávkami, posměšky, výhružkami.

-

Agrese, projevující se destruktivním chováním – jedná se o agresi vůči
předmětům, příkladem může být ničení okolního prostředí, házení věcí,
bouchání dveřmi atd.

-

Fyzické napadení druhé osoby- je to nejtěžší stupeň agresivity, kdy jedinec
ohrožuje zdraví jiného člověka.
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Agresivita ve zdravotnictví
V právním

pojetí

je

zdravotnictví

definováno

jako

ucelený

systém

zdravotnických služeb, který zahrnuje zdravotní péči, společně s osobami, které péči
poskytují. Zprostředkovatelem zdravotní péče může být stát, územní samosprávní celek
(kraj, obec), nebo jiná právnická či fyzická osoba. (Háva, 2004)
Zdravotnickým zařízením se rozumějí nemocnice a ambulance různého typu
nebo jakékoliv zařízení poskytující zdravotní péči. Přítomnost agresivity v těchto
zařízeních se stává celospolečenským problémem. Existuje celá řada pracovních situací,
které byly identifikovány, jako obzvlášť rizikové vůči násilí na pracovišti. Zdravotničtí
pracovníci jsou vystaveni celé řadě okolností, které je mohou ohrozit. Mezinárodní
organizace práce roku 2002 uvedla situace, které zvyšují možnosti vzniku agresivity na
pracovišti, mezi takové patří práce o samotě, styk s veřejností, práce s lidmi na okraji
společnosti (narkomani, bezdomovci atd..), práce v prostředí stále „ otevřeném“ k násilí
(záchranná služba). (International Labour Office et al., 2002). Na základě této definice
lze brát zdravotnictví za velmi rizikové prostředí, které může být ve větší míře
vystaveno vzniku agresivního jednání.
Agresorem není velmi často jen sám pacient, ale může jim být kdokoliv z jeho
okolí, tedy všichni kdo jsou s pacientem nějakou formou spojeni a záleží jim na jeho
osudu. Frustrace z nemožnosti pomoci či ovlivnit vývoj situace kolem zdravotního stavu
tak často přeroste v agresivní projevy vůči těm, kteří jsou podle „agresora“ vinni, tedy
proti zdravotníkům samým. Také obětí agrese nemusí být jen zdravotník, lékař nebo
kterýkoliv jiný zaměstnanec. Díky často náročným podmínkám při poskytování
zdravotnické péče se může stát obětí agrese i sám pacient či jeho doprovod.
Agrese směřující proti zdravotníkovi jako takovému je vážný zásah do jeho
integrity. Porušuje se tak po dlouhá léta budovaný vztah mezi profesí, která má za úkol
pomáhat příjemci jejich pomoci. Je to obraz dnešní společnosti, která při svém
hektickém vývoji potlačuje mnohé dříve samozřejmé vazby, ať´ je to vztah ke starším či
nemocným lidem nebo projevy solidarity či vděčnosti za poskytnutou péči.
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Agresivní zdravotník vůči pacientovi
Od lékaře, sestry, či pomocného zdravotnického personálu se očekává, že si

v rámci svého zaměstnání zachovávají profesionalitu a umějí svou agresivitu ovládat, i
přesto není agresivní jednání zdravotníků vůči pacientům výjimkou. Toto chování může
být následkem „syndromu vyhoření“. Je třeba si uvědomit, že sám pacient je ve složité
životní situaci a očekává od zdravotníka podporu, pochopení a pomoc, které by se mu
v rámci možností mělo dost.
Mezi nevhodné a agresivní projevy vůči nemocným patří:
− verbální agresivita,
− nešetrnost při ošetřování a prováděných zákrocích,
− neodůvodněné užití omezovacích prostředků nebo medikace (lékařem).
(Venglářová, et al., 2006)
Nejčastější příčiny agresivního jednání u zdravotníků způsobené pacientem:
− nespolehlivě spolupracující pacienti,
− pacienti projevující vůči zdravotnickému personálu a spolu pacientům
agresivitu,
− pacienti kritizující počínání zdravotnického personálu. (Vymětal, 2003)

3.2

Agresivní zdravotník vůči zdravotníkovi
V praxi se také může objevit šikana mezi spolupracovníky, jedná se o určitý

druh agresivního chování a to buď mezi zaměstnanci na stejné profesní úrovni neboli
mobbing, nebo ze strany nadřízeného pracovníka vůči svým podřízeným označovaným
termínem bossing.
Francouzská psychiatrička Marie-France Hirigoyenová shrnuje, že „ psychické
týrání na pracovišti je třeba rozumět každé zneužívající chování, projevující se
konkrétně v jednání, slovech, činech, gestech nebo textech, které ohrožují jeho
zaměstnanecké místo nebo znehodnocují pracovní klima.“ A dodává, že je to jev, který
poškozuje pracovní prostředí, snižuje produktivitu a ničí psychiku oběti. (Hirigoyen,
2002, s. 59)

3.3

Agresivní pacient
Dalším možným agresorem ve zdravotnickém zařízení může být pacient. Je

třeba brát v úvahu, že jen malý podíl nemocných přichází do nemocnic z vlastní vůle.
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Většina z nich je tam posíláno praktickým lékařem, nebo následkem úrazu, který
vyžaduje neodkladnou lékařskou péči a to sebou přináší značnou ztrátu svobody
pohybu, rozhodování a jednání. (Křivohlavý, 2002)
Je klíčové si uvědomit, že do rukou zdravotníků se dostávají lidé trpící bolestí,
která může vést k psychickému napětí, úzkosti, obavám a strachu. Tyto symptomy
mohou u pacienta způsobit frustraci, která je nejčastějším spouštěčem agresivního
jednání. Je třeba zdůraznit, že frustrace nemusí vyplývat z jednání ostatních, ale také
z nejistoty nebo neschopnosti dosáhnout vlastního cíle. (Ptáček, 2011)
Nezbytnou součástí zdravotníků je, aby se naučili s agresivním pacientem nebo
popřípadě jeho rodinou či doprovodem, profesionálně komunikovat a to nejen verbálně.
Chybná neverbální komunikace bývá mnohdy prvním z impulsů, který agresivitu může
vyvolat.

3.3.1 Příčiny agresivního chování u pacienta
Příčinu agresivního chování u pacienta je možné hodnotit z různých hledisek.
Prvním spouštěčem agresivního chování může být takzvané premorbidní psychiatrické
riziko, což jsou okolnosti, které jsou součástí osobnosti, jako je jeho charakter,
temperament a schopnosti. Například je známo, že cholerik má výbušnější povahu než
flegmatik. Dále jsou s osobnosti člověka spojovány různé poruchy osobnosti,
psychotické onemocnění (schizofrenie atd.), které se podílejí na vniku agresivity u
pacienta. V psychiatrické anamnéze pacienta se také mohou objevovat psychózy
spojené s onemocněním mozku, demence nebo úzkostné poruchy. Dalším rizikovým
faktorem je užívání nebo závislost na alkoholu, benzodiazepinech a jiných návykových
látkách nebo odvykací stav na těchto látkách. Dalším spouštěčem může být samotné
onemocnění, ať už z hlediska zvýšené intenzity subjektivních potíží, jako je bolest,
dušnost, nevolnost. Nebo z hlediska akutního somatického onemocnění, pod které
spadají úrazy, operace, selhávání orgánů nebo různé intoxikace. I samotné sdělení
závažné diagnózy či prognózy může v člověku vyvolat agresi. (Chval, 2008)
Mezi další důvody agresivního jednání může patřit kombinace následujících
okolností, jež se v člověku hromadí a přesáhnou-li subjektivně únosnou míru, dojde
k útočnému chování:
− pocity ohrožení a strachu (např. existenční pochybnosti, strach ze smrti, operace
atd.),
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− bezmoc a vina (které mohou být subjektivní nebo spojené s tělesným
omezením),
− následkem větší zátěže vedoucí k celkovému vyčerpání,
− pocity ponížení, zesměšnění nebo uražení,
− pocit křivdy a nespravedlnosti. (Vymětal, 2003)

3.3.2 Varovné signály
Zkušený a vnímavý zdravotním by měl být schopen rozpoznat prvotní signály,
které ho můžou varovat před rizikem agrese, protože každý se může stát obětí
pacientova vzteku. Z výzkumu vyplývá, že budoucí agresivita lze odhadnout v 75 %
případů. (Trčková et al., 2006)
Mezi nejdůležitější varovné signály spadají neverbální projevy, jako například:
− výrazná gestikulace,
− podupávání, náznaky kopání,
− upřený pohled do očí,
− nedodržování osobní zóny,
− agresivní výraz ve tváři – zrudnutí, záškuby tváře,
− kopání nebo bouchání do věcí,
− nepravidelné hlasité dýchání
− svírání pěstí. (Marková et al., 2006)
I z verbálních projevů, lze rozpoznat signály agrese, jsou slyšet v řeči pacienta, patří
sem:
− stručnější a hlasitější řeč,
− vulgarismy,
výčitky a výhružky. (Linhartová, 2007)

3.3.3 Cyklus napadení
Při obvyklém průběhu agrese, je možné mluvit o takzvaném cyklu napadení,
který má čtyři fáze:
− Fáze spouštěcí – jedinec se odkloní od obvyklého chování
− Fáze eskalační – člověk přestává reagovat na racionální argumenty
− Fáze krizovou – ztráta kontroly nad vlastním jednáním
− Fáze uklidnění – návrat k primární formě jednání, může se projevit lítostí,
pláčem nebo depresí. (Honzák, 2005)
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Zdravotník by měl udělat vše proto, aby nedošlo k přechodu ze spouštěcí fáze do fáze
eskalační.

3.3.4 Profil agresora
Níže uvedené vlastnosti, slouží k možné identifikaci potencionálního násilníka,
ale je důležité mít na paměti, že je třeba brát každého člověka, jako individuální
osobnost, neboť přílišné zobecnění může vést k diskriminaci.
Mezi nejčastěji opakující se charakteristiky možného agresora patří:
− historie násilného chování,
− mužské pohlaví,
− mladší věk,
− potíže v dětství, včetně nedostatečné výchovy, problémy v rodině,
− nízká úroveň vzdělání,
− zneužívání psychotropních látek (alkohol, drogy),
− duševní onemocnění, které není pod kontrolou terapeutického režimu. (Di
Martino, 2003)
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Možnosti zvládání agresivity

4

Existuje několik možných kroků, které by měly vést zvládnutí agresivity u
pacienta či jiné osoby přicházející do styku se zdravotníkem a těmito způsoby se bude
zabývat uvedená kapitola. Postupy vedoucí k zvládnutí agresivity u pacienta lze rozdělit
na tři základní intervence a to na deeskalaci, zvládnutí agrese pomocí farmakologických
prostředků a fyzické omezení, které by se mělo použít pouze v nouzové situaci, kdy
předešlé způsoby selhaly.
Výše uvedené intervence mají za cíl:
−

ochránit pacienta před zraněním,

−

chránit personál a majetek před poškozením,

−

umožnit agresivnímu jedinci vyjádřit se bezpečným způsobem,

−

zajistit pokojnou diskusi,

−

docílit uklidnění pacienta,

−

zabezpečit další spolupráci s cílem předejít opakovaní konfliktu. (Zelman et al.,
2006)

4.1

Deeskalace
Deeskalace by měla být primární intervencí sloužící k zmírnění konfliktu.

Skládá se ze tří částí – vyhodnocení situace, komunikace a postupu vyjednávání.
Důležitým předpokladem pro využití těchto složek je dostatečný čas a prostor pro
kontakt s pacientem.

4.1.1 Vyhodnocení situace
Ačkoliv je v jedinci primárně zakódováno reagovat na agresivitu bojem nebo
útěkem, nepatří to mezi profesionální jednání, které se očekává od zdravotníka.
Zásadním pravidlem při styku s agresivním pacientem je nejednat impulzivně. Důležité
je zachovat klid nebo aspoň klidně vypadat a získat dostatek času na zahájení verbální
komunikace, jejímž cílem je zjistit příčiny takového počínání, které většinou souvisí
s frustrací zapříčiněnou omezením práv, pocity ohrožení a bezmoci. (Ptáček et al., 2011)

4.1.2 Komunikace
Ještě předním než dojde k samotnému rozhovoru s pacientem, je nezbytné, aby
se zdravotník zaměřil na vlastní „řeč těla“, neboli na neverbální komunikaci. Je třeba si
uvědomit, že lidé mají sklon kopírovat neverbální komunikaci člověka, s nímž hovoří.
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Z toho vyplývá, že špatné neverbální projevy mohou vést k zvýšení agitovanosti u
pacienta.
Základní principy neverbální komunikace s agresivním člověkem:
−

oční kontakt by měl být přiměřený, s krátkými ohlédnutími k zemi,

−

postoj nesmí být útočný (ruce v bok) ani obranný (ruce zkřížené na prsou),

−

respektování neverbálních projevů pacienta (otočení hlavy, ústup…),

−

dodržení bezpečné vzdálenosti- delší než délka natažené paže,

−

rozhovor by měl probíhat v sedě.
Hlavní pravidla verbální komunikace s agresivním jedincem:

−

klidný a tichý hlas,

−

oslovovat pacienta příjmením (slouží jako projev respektu),

−

věty by měli být jednoduché, srozumitelné a jednoznačné,

−

snaha porozumět pacientovým důvodům,

−

vyjádřit empatii,

−

projevit zájem o pacientovu situaci,

−

nenutit pacienta k zásadnímu rozhodnutí,

−

poskytnout čas na rozmyšlenou,

−

srozumitelně reflektovat, sumarizovat a sdělit vlastní vyhodnocení situace,

−

ukončit rozhovor při vystupňování konfliktu. (Ptáček, 2011)

4.1.3 Vyjednávání
Vyjednávání slouží ke změně rozhovoru probíhajícím ve formě konfrontace na
formu diskuse. Důležitým předpokladem vyjednáváni je vyhýbání se ultimátům a
výhružkám. Zdravotník musí vystupovat jako osoba ochotná a schopná pomoci. Cílem
je, aby obě strany pociťovaly výhru. Toho se dá docílit pomocí kompromisu. Je třeba
pacientovi nabídnout více možností, mezi kterými může volit, aby měl pocit, že má
kontrolu nad vzniklou situací. Zdravotník by se měl dobrat k racionálnímu jádru
jednání. Pokud není výsledek deeskalace dostatečný, je třeba přikročit k dalším postům,
s tím, že v deeskalaci se stále pokračuje.

4.2

Omezovací prostředky
Omezovací prostředky jsou další volbou, pokud se konflikt nevyřešil pouze za

pomocí deeskalace a situace se dále vyhrocuje. Jedná se o terapeutické a preventivní
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opatření, které omezuje pohyb a jednání pacienta bez jeho informovaného souhlasu.
Užití těchto prostředků je indikováno pouze lékařem, s tím že se jedná o krajní řešení,
ke kterému je možné přistoupit až tehdy pokud byly ostatní možnosti vyčerpány.
Použití omezovacích prostředků upravuju zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování. (Dohnalová, 2011)

4.2.1 Farmakologické prostředky
Jako druhá volba pokud selžou postupy deeskalace, přicházejí na řadu
psychofarmaka, které mají za úkol zvládnout akutní agresivitu. Farmakologický zákrok
by měl probíhat současně s behaviorálními a psychologickými postupy. Farmakologická
léčba může být akutní nebo dlouhodobá, rozděluje se podle očekávaného výsledku a
razantností léčby.
Pokud se použije akutní farmakologická intervence proti pacientovi, je nutné
dodržovat určité principy chování:
− zajištění potencionálně nebezpečných předmětů
− sledovat fyzické chování pacienta
− neotáčet se k pacientovi zády
− nenechat pacienta o samotě
− brát jeho výhružky vážně
− udržovat dostatečný odstup
− zajistit početní převahu, neboť k fyzickému omezení jsou zapotřebí nejméně 4
osoby
− zamezit diskusím mezi členy personálu před pacientem
− zachovat klid, udržovat úroveň vystupování
− stále komunikovat s pacientem.
Antipsychotika lze podávat buď ve formě tablet, kapek nebo v injekční podobě.
Obecně má injekční aplikace rychlejší nástup účinku, podává se intramuskulárně,
v případech kdy pacient nechce lék užít orální cestou.

Mezi nejčastěji podávaná

farmaka patří - antipsychotika, stabilizátory nálady a benzodiazepiny. (Látalová, 2013)
Pokud nezaberou ani farmakologické prostředky, je nutné přejít k fyzickému omezení.
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4.2.2 Fyzické omezení
V případě, že je pacient stále agresivní a ohrožuje svým chování sebe nebo
okolí, je třeba přistoupit k restriktivním postupům za účelem fyzického omezení. Jelikož
se jedná o metody, které zasahují do osobní svobody jedince, je zapotřebí dodržovat
některé postupy, které minimalizují možný vznik komplikací.
V souladu s právním řádem a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, je
možné dočasně omezit svobodu pacienta pouze ve čtyřech případech a to za
předpokladu, že:
−

dal pacient svobodný souhlas, poté co byl o povaze opatření dostatečně
informován,

−

pokud pacient neprojevuje nesouhlas a dá se z jeho chování usuzovat, že by s ním
souhlasil,

−

pacient jevící známky duševní choroby nebo intoxikace a zároveň ohrožuje sebe
nebo své okolí,

−

neodkladný výkon, nutný k záchraně života, bez informovaného souhlasu, neboť to
nedovoluje zdravotní stav pacienta. (Marková et al., 2006)
Typy omezovacích prostředků:

−

manuální fixace,

−

terapeutická fixace,

−

síťové lůžko,

−

svěrací kazajka,

−

omezení v lůžku.
Zdravotníci by měli znát indikace a kontraindikace užití omezovacích prostředků.

Restrikci pacienta může naordinovat pouze lékař. Omezení by mělo trvat pouze po
nezbytnou dobu, než dojde k úplnému uklidnění pacienta. Po dobu restrikce je třeba
pacientovi věnovat zvýšenou pozornost, a sestra by měla dbát na kvalitní
ošetřovatelskou péči, neboť pacient se na základě užití omezovacích prostředků stává
zcela nesoběstačným. Výkon musí být řádně zaznamenán do zdravotnické
dokumentace. (Dohnalová, 2011)
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Hlášení mimořádných událostí
Hlášení mimořádné události se provádí, pokud došlo k pochybení při výkonu

péče o pacienta nebo procedury, přičemž dle závažnosti následků se rozlišují dvě
kategorie. První je incident, kdy nedošlo k ohrožení života, nýbrž ke zranění, poškození
majetku či pověsti zdravotnického zařízení. Druhou je závažný incident, při kterém
došlo k vážné újmě na zdraví či dokonce k ohrožení života osob. (Škrla, 2005)
Hlášení mimořádných událostí má za úkol zajistit efektivní šetření a následné
vyhodnocení situace, aby tak byla zajištěna bezpečná péče a prostředí jak pro pacienta,
tak i pro personál. Je hlavním prvkem pro zpětnou vazbu, která má sloužit k nápravným
opatřením.
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Prevence agresivity ve zdravotnických zařízeních
I prevenci lze brát za určitou možnost zvládání agresivity, neboť má za úkol aby

k žádné agresi nedocházelo nebo se jí dalo lépe ubránit. Tato kapitola se bude věnovat
vhodnými opatřeními, které by měli vést k zabránění vzniku agresivity jako takové nebo
případně minimalizovat následky vzniklé v souvislosti s ní.
V úzkém slova smyslu, znamená prevence zásah proti násilí dříve, než se
projeví, ale je nezbytné znát kroky, které slouží po vzniklém incidentu nebo i v delším
časovém úseku. Ochranu proti násilí lze rozdělit do třech stupňů a to na primární
prevenci, která slouží k zabraně násilí ještě předtím, než se doopravdy objeví.
Nejdůležitější oblastí v primární prevenci jsou organizační záležitosti jako např.
personální obsazení, pracovní doba atd. Dále je sekundární prevence, která je zaměřena
na okamžitou reakci na násilí, sem spadá akutní léčebné praktiky a první pomoc. A na
závěr terciální prevence, kam patří rehabilitace oběti, snaha zmírnit trauma nebo
dlouhodobé postižení. (ČMKOS, 2007)
Aby se snížil počet případů agresivity ve zdravotnictví, je třeba zavést určitá
opatření, a to především v oblasti personální, organizační, informační, komunikační a
technické atd. (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, 2007). Pokud jsou tyto
opatření aplikované, bezpochyby zajišťují vetší bezpečnost personálu, tak i pacientům.
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče v roce 2007 na základě studie předložil
rámcová opatření a náměty k řešení narůstající agrese a násilí, mezi nejdůležitější patří
opatření na celospolečenské a podnikové úrovni.
Příklady základních opatření na celospolečenské úrovni, které by měly vést
k prevenci agresivity:
− provádění výzkumné činnosti na danou oblast – která poslouží k sledování
aktuální situace, poté analyzovat dopady a vývoj a na základě domácích a
zahraničních zkušeností provádět intervence, které povedou k eliminaci násilí.
− zkvalitnění legislativy – zdokonalit sankční systém, podpořit činnosti vedoucí
k zvýšení právního povědomí veřejnosti.
− Zvýšení mediální činnosti - která poslouží k lepší informovanosti veřejnosti o
možném nebezpečí šíření násilí pomocí sdělovacích a komunikačních
prostředků, zejména s dopadem na mládež.
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− Zajištění finančních a personálních zdrojů pro eliminaci páchání násilí zavedení kamerových systému, technické podpory, zlepšení materiálně
technického vybavení a také režimové a personální opatření.
− Prosazení účinné prevence v rámci sociální politiky.
− Prosazování a prohlubování primární prevence - v rodinách, školách,
komunitách soustředěnou na příčiny agrese a násilí s cílem prosadit aktivity
vedoucí k sociální integraci
− Součinnost různých zainteresovaných orgánů státní správy, policie, neziskových
organizací.
− Kvalitní programové projekty financované ze sociálních fondů EU
− Rozvíjení a podpora v poradenství v této oblasti
Řešení na podnikové úrovni se zřetelem na poskytování zdravotnických a sociálních
služeb:
− Systematické prosazení novely zákoníku práce, která zakazuje diskriminaci,
sexuálni obtěžování, mobbing.
− Zajistišťování pracovní pohody na pracovišti, která je součástí vyspělé firemní
kultury (permanentní vzdělávání)
− Zvýšit kvalitu pracovního prostředí
− Optimalizovat přístup k pacientům s důrazem na kvalitu komunikace
− Zajistit prostředky na efektivní systém fungování BOZP
− Realizovat konzistentní edukaci v oblasti komunikace, řešení konfliktů.
Také je třeba si uvědomit, že i přes splnění veškerých opatření muže dojít ke
konfliktu, neboť k rozvoji rozporu a následné agresi, je nezbytná účast minimálně dvou
lidí. Proto by měl být každý zdravotník proškolen v problematice agresivního chování,
aby se s takovýmto jednáním dokázal vypořádat.
I přes veškeré úsilí může přece jen dojít k incidentu a proto pro ochranu
zdravotníka, pacienta i okolí, je v tomto resortu velmi důležité, aby zvládnutí
komunikace v krizových situacích patřilo mezi základních dovednosti kvalifikovaného
zdravotníka.
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Technická řešení
Pro prevenci výskytu agresivity na pracovišti je klíčové technické řešení

prostoru, kde se zdravotní péče poskytuje. Jako příklad lze uvést projekt Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady, která na základě průzkumu vybudovala tzv. „
Bezpečnou ambulanci“, která byla uvedena do provozu na Chirurgické klinice FNKV
v roce 2005. Tato ambulance byla vybavená speciálním zařízením. Vstupy do haly a
v čekárnách jsou vybaveny kamerovým systémem s výstupem do prostoru ambulance a
kartotéky. Vstupní dveře mají bezpečnostní kování a na oknech jsou bezpečnostní folie,
které zabraňují rozbití a rozsypání úlomků střepů. Léky, zdravotnický materiál, ostré
předměty a nástroje jsou uloženy v uzamykatelné skříňce. Nábytek je přišroubován
k podlaze, tak aby se zamezilo nepatřičné manipulaci s ním. Dále je ambulance
vybavena druhým únikovým východem, tísňovým bezdrátovým tlačítkem, které mohou
nosit zdravotníci ve své kapse a také jsou zde pevná paniková tlačítka, která v případě
zmačknutí upozorní bezpečnostní službu a policii ČR. (Veverková, Jirkovský, 2006)
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Přehled dříve realizovaných studií
V letech 2000-2002 zahájilo ILO/ICN/WHO/PSI společný program pod názvem

„ Work place violence in health sector“, který měl za cíl rozvíjet vhodnou politiku a
praktické přístupy pro prevenci a eliminaci násilí ve zdravotnictví. Na základě toho,
byly zahájeny studie v jednotlivých zemích, které probíhali v Bulharsku, Libanonu,
Portugalsku, Jižní Africe, Thajsku a Austrálie. S ohledem na shromážděná fakta byl
v Ženevě vytvořen rámcový návod k řešení násilí na pracovišti. A na základě této studie
proběhl projekt i v České republice pod názvem „Posilování sociálních dialogů
s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovišti, zejména
zdravotnických

zařízeních

a

zařízeních

sociálních

služeb“,

které

předložila

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Šetření probíhalo formou
dotazníku.

6.1

Výsledky projektu ČMKOS
Cílem projektu ČMKOS, který byl zahájen v roce 2003, bylo shromáždit

informace o výskytu násilí ve zdravotnictví a sociálních službách v ČR, za použití
dotazníku sestaveného odborníky z ILO/ICN/WHO/PSI.
Dotazníkové šetření probíhalo jak ve veřejném tak soukromém sektoru. Výběr
respondentů, byl vybrán na základě metodologického doporučení ILO/ICN/WHO/PSI.
Celkový počet distribuovaných dotazníků činil ve zdravotnictví a sociálních službách
2520. Ve zdravotnictví bylo rozdáno 1259 dotazníků a návratnost činila 54%, z toho
bylo 79% žen. Z hlediska vzdělání převažovali ve zdravotnictví respondenti se
středoškolským vzděláním s maturitou. Za posledních 12 měsíců se se slovním
napadením setkalo 41,6% respondentů a za pachatele byl nejčastěji označen pacient
63,8%. S fyzickým napadením se setkalo 13% dotazovaných, z toho 92,6% uvedlo jako
hlavního agresora pacienta. Dále měli respondenti uvést opatření, které existují na jejich
pracovištích, mezi nejčastější uvedli alarmy a mobilní telefony (33%), zvláštní
vybavení, ochranné prostředky (30%), záznamy o pacientech (28%). A 12%
z respondentů uvedlo, že na jejich oddělení neexistují žádné opatření. U další otázky se
měli účastníci průzkumu, zamyslet nad tím, do jaké míry by vyjmenovaná opatření byla
nejúčinnější, k hodnocení uvedených opatření, sloužila škála „velmi- dost- trochuvůbec ne“. Za nejúčinnější opatření (více než pětina označila „velmi“ a kolem 15%
dost)

považují

respondenti

investice

do
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komunikačních dovedností, následuje screening a záznamy pacientů a vyšší počet
zaměstnanců. Za zbytečné naopak považuje čtvrtina dotazovaných registraci
zaměstnanců na určitém místě, omezení práce bez přítomnosti kolegů, zvláštní
vybavení/ ochranné pomůcky.

6.2

Násilí při práci sester v nemocnici
V roce 2008 byla v odborném časopise publikovaná studie Mgr. Radky

Nitschové, která v roce 2007 provedla výzkumné šetření na téma „ násilí při práci sester
v nemocnici“, kde byl použit dotazník z projektu ČMKOS (Násilí na pracovišti ve
zdravotnictví a sociálních službách v České Republice.)
Studie se účastnilo pět nemocnic v ČR, rozdáno bylo 220 dotazníků s návratností
81,8%. S fyzickým napadením se setkalo 30,5% respondentů, 92,7% označilo za
pachatele pacienta. Slovně napadeno bylo za posledních 12 měsíců 61,11%
dotazovaných, sexuální obtěžování uvedlo 10,5% účastníků průzkumu. Mezi nejčastěji
používané bezpečností opatření proti násilí uvedli alarmy/ mobilní telefony (39,4%),
úpravu prostředí (38,8%), omezení přístupu veřejnosti (35,5%). Mezi nejvhodnější
opatření, která by byla účinná proti násilí, dotazovaní uvedli vyšší počet zaměstnanců
(10,4%), screening a záznamy pacientů (10,1%), školení zaměstnanců (9,3%) a
investice do lidských zdrojů (9,3%). (Nitschova, Králová, 2008)

6.3

Průřezová studie neziskového sdružení ENA
V rámci této práce, by také mohla posloužit průřezová studie neziskového

sdružení ENA, která probíhala v USA v roce 2009, pod názvem „ Violence Against
working in US Emergency departments“, neboli násilí proti sestrám pracujících v USA
na pohotovosti. Metodou sběru informací byl použit dotazník o 69 položkách.
Pomocí dotazníku bylo oslaveno 31 905 registrovaných sester, ze všech 50 státu,
návratnost dotazníku činilo 10,9%. 83,6% respondentů pracovalo na oddělení
emergency a jednalo se především o ženy (84,4%). Přibližně 50% respondentů mělo
zkušenosti s fyzickým násilím a 70% uvedlo zkušenost se slovním napadením. (GeckiSmith et al, 2009)
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Průřezová studie německých institucí
Výše uvedená studie byla publikována pod názvem „ Frekvence a důsledky

násilí agrese vůči zaměstnancům v německém zdravotnictví a sociálním systému“.
Vzorek se skládal z 1973 zaměstnanců z 39 zařízení a to 6 střediscích pro osoby se
zdravotním postižením, 6 všeobecných nemocnic a 27 ambulantních a lůžkových
zařízení pečujících o starší osoby. Šetření zahrnovalo zaměstnance, kteří jsou v častém
styku s pacienty. V průběhu posledních 12 měsíců, 56% respondentů zažilo fyzické
násilí a 78% slovní agresi. Nejvyšší frekvence fyzického násilí byla nalezena v
nemocniční geriatrické péče (63%) a nejnižší v ambulantní péči (40%). Tyto rozdíly
byly statisticky významné. (Schablon et al., 2012)
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Empirická část
V empirické části bakalářské práce jsou v úvodu stanoveny cíle a pracovní

hypotézy, poté je popsána metodika vlastního šetření, organizace šetření a popis
zpracování dat, charakteristika a popis zkoumaného vzorku. Poté bude následovat
statistická analýza získaných dat a jejich prezentace pomocí tabelárních přehledů,
výsečových diagramů a histogramů četností. Závěrem empirické časti, bude diskuze.

7.1

Cíle a pracovní hypotézy

V této podkapitole jsou stanoveny cíle a pracovní hypotézy pro empirickou část.
1)

Prostřednictvím

dotazníkového

šetření

ve

vybraných

zdravotnických

pracovištích zmapovat výskyt agresivity.
2)

Provést analýzu zjištěných dat z dotazníkového šetření a prezentovat výsledky

vlastního průzkumu.
3)

Porovnat výsledky vlastní práce s dříve realizovanými studiemi.

Hypotéza č. 1: Lze předpokládat, že sestry pracující na urgentním příjmu se
s agresivitou setkávají častěji, než sestry pracující v centru následné péče.
Hypotéza č. 2: Lze očekávat, že sestry s vyšším vzděláním budou spíše proškoleny
v komunikaci s agresivním pacientem než sestry s nižším vzděláním.
Hypotéza č. 3: Lze předpokládat, že sestry starší 44 let se spíše setkaly s agresivitou než
sestry mladší 44 let.

7.2

Metodika vlastního šetření
K získání potřebných dat, která se vztahovala k výskytu agresivity na dvou

vybraných

odděleních,

byla

použita

kvantitativní

metoda

šetření

pomocí

strukturovaného dotazníku, který byl anonymní. Dotazník obsahoval celkem 18 otázek,
z nichž bylo 7 otázek uzavřených, 9 polo-uzavřených a 1 otázka otevřená a 1 škálová. U
polo-uzavřených otázek mohli respondenti doplnit i jinou možnost odpovědi pro případ,
že by jim nabízené varianty nevyhovovaly. Plné znění dotazníku je uvedeno v Příloze č.
1.
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Organizace šetření a popis zpracování dat
Před samotným šetřením byla provedena pilotáž, ve které bylo rozdáno 10

dotazníku studentkám třetího ročníku v programu ošetřovatelství, kde byla ověřena
správnost, srozumitelnost a vhodná formulace otázek v plánovaném dotazníku, který byl
použit ve vlastním průzkumu.
Vlastní dotazníkové šetření probíhalo ve Fakultní nemocnici v Motole
v časovém období od října do listopadu roku 2013. Žádost o umožnění dotazníkového
šetření ve FN Motol byla schválena náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Mgr. Janou
Novákovou, MBA. (viz Příloha č. 2)
Dotazníky byly distribuovány na odděleních Urgentního příjmu pro děti a
dospělé a v Centru následné péče, prostřednictvím vrchních sester. Celkem bylo
rozdáno 120 dotazníku. Na urgentním příjmu pro děti a dospělé bylo rozdáno 60
dotazníku, kdy tento počet odpovídal celkovému počtu zaměstnaných sester. Zbylé
dotazníky byly distribuovány na základě nahodilého výběru na 10 stanicích v Centru
následné péče, tak aby poměr rozdaných dotazníků byl na obou pracovištích stejný.
Celkem se průzkumu zúčastnilo 97 respondentů, ze 120 dotazníků, návratnost činila
80,83% (n= 97).
Ke statistickému zpracování získaných dat byly použity programy Microsoft
Excel 2010 a STATISTICA, pomocí nichž byly vytvořeny tabelární přehledy
znázorňující četnosti jednotlivých odpovědí a následně grafické výstupy v podobě
sloupcových histogramů a výsečových diagramů. U programu Microsoft Excel 2010
byly využity funkce SMODCH, PRŮMĚR, MAX, MIN.
Pro výpočet variačního koeficientu byl použit vzorec:
v = směrodatná odchylka / aritmetický průměr x 100%
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Charakteristika a popis zkoumaného vzorku
V rámci průzkumného šetření byly osloveny všeobecné sestry pracující na dvou

různých typech pracovišť FN Motol a byly zvoleny cíleně, na základě dříve
realizovaných studiích ze zahraničí. První skupinou byly sestry pracující na Urgentním
příjmu pro děti a dospěle, kde odpovědělo 47 respondentů. Druhým souborem byly
sestry pracující v Centru následné péče, kde se průzkumu zúčastnilo 50 respondentů.
Zkoumaný vzorek bude charakterizován podle pohlaví, věku, nejvyššího stupně
dosaženého vzdělání a podle vykonávaného povolání.
Pohlaví respondentů
Obr. 1: Pohlaví respondentů

Z uvedeného grafu je patrné, že v souboru respondentů z 82,47% (n=80)
převládá ženské pohlaví, zbylých 16,49% (n=16) je pohlaví mužského a 1,03% (n=1)
své pohlaví neuvedlo.
Věk respondentů
Níže uvedený graf zobrazuje věkové složení souboru respondentů, u nichž bylo
uskutečněno průzkumné šetření. Celkový aritmetický průměr věkového složení
účastníků šetření je 44,21. Na základě vypočítané směrodatné odchylky, která je
definovaná jako druhá odmocnina z rozptylu, lze určit variabilitu nebo homogenitu
souboru. Pro tento soubor respondentu činí směrodatná odchylka 11,08, což znamená,
že zde sice vychází aritmetický průměr 44,21, ale z celkového počtu všech účastníků je
nejméně 75% o 11,08 let starších nebo mladších než je průměrný věk celého souboru a
na základě toho lze prohlásit, že věkové složení respondentů je spíše variabilní než
homogenní. Dále byl vypočítán variační koeficient, který vyjadřuje procento ve vztahu
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k průměrnému věku a pro tento soubor činí 25,06% , což znamená, že zhruba jedna
čtvrtina respondentů se blíží průměrnému věku 44,21 let. Pro další analýzu budou
respondenti rozděleny na základě vrcholu Gaussovi křivky na dvě skupiny a to na
respondenty mladší 44 let a respondenty starší 44 let.
Obr. 2: Věk respondentů
Histogram: Věk respondenta
K-S d=,10490, p> .20; Lilliefors p<,01
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Dosažené vzdělání
Obr. 3: Dosažené vzdělání

Z grafického znázornění vyplývá, že v souboru respondentů, kteří se zúčastnili
průzkumného šetření, převládají účastníci se středoškolským vzděláním s maturitou,
kterých je 60,82% (n=59). Druhou nejpočetnější skupinou jsou respondenti s vyšším
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nebo vysokoškolským vzděláním, kterých je 31,96% (n=31) a vyučení nebo
středoškolské vzdělání bez maturity uvedlo 6,19% (n=6) a pouze 1,03% (n=1)
respondentů označilo vzdělání základní.
Vykonávané povolání
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že převážná většina respondentů vykonává
povolání všeobecné sestry, které uvedlo 86,60% (n= 84), 7,22% (n= 7) označilo jako
své zaměstnání zdravotnického asistenta a 6,19% (n=6) zastává profesi ošetřovatele/ky.
Obr. 4: Vykonávané povolání

7.5

Výsledky vlastní práce
V tomto úseku bakalářské práce je uvedena analýza a statistické vyhodnocení

získaných dat pomocí průzkumného šetření a prezentace výsledků prostřednictvím
tabelárních a grafických přehledů.
Otázka č. 1: Setkal/a jste se někdy s agresivitou na pracovišti

Tab. 1: Setkal/a jste se někdy s agresivitou na pracovišti?
Proměnná
Ano
Ne
Nevyplněno

n

Celkem
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%
91
6
0

93,81%
6,19%
0,00%

97

100,00%
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Analýzou získaných dat, bylo zjištěno, že z 97 respondentů se 93,81% (n=91)
setkalo na svém oddělení s nějakým typem agresivity, pouze 6,00% (n=6) se
s agresivním jednáním ještě nesetkalo.
Obr. 5: Výskyt agresivity

Na oddělení urgentního příjmu se s agresí setkalo 91,49% (n=4) účastníků
průzkumu a jen 8,51% (n=4) respondentů na ní ještě nenarazilo. Podobně jsou na tom i
respondenti z centra následné péče, kde se s agresivitou setkalo 96,00% (n=48) a pouze
4,00% (n=2) dotazovaných se s ní ještě nesetkalo.
Otázka č. 2: Pokud ANO, o jakou formou agresivity se jednalo
Na otázku č. 2 měli odpovědět pouze respondenti, kteří se s agresivitou na svém
pracovišti setkali. Cílem této otázky bylo zjistit, jaké formy agresivity se nejčastěji
vyskytují na vybraných odděleních. Respondenti mohli označit více možných odpovědí,
proto absolutní četnost neodpovídá počtu respondentů, kteří na otázku odpovídali.

Tab. 2: O jakou formu agresivity se jednalo?
Proměnná
n
Slovní napadení
89
Vyhrožování fyzickým násilím
39
Pokus o fyzický útok proti své osobě
27
Sexuální obtěžování
4
Fyzické napadení
26
Agrese proti předmětům
19
Jiné
1
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Z uvedené tabulky vyplývá, že mezi nejčastější formu agresivity patří slovní
napadení, se kterou se setkalo 91,75% (n=89) respondentů, na druhém místě je
vyhrožování fyzickým násilím, které uvedlo 40,21% (n=39) oslovených, dále na třetím
místě je pokus o fyzický útok proti své osobě s 27,84% (n=27). 26,80% (n=26) se
setkalo s fyzickým napadením, agresi proti předmětům označilo 19,59% (n=19) a pouze
4,12% (n=4) se setkalo se sexuálním obtěžováním.

Obr. 6: Formy agresivity

a) Slovní napadení
b) Vyhrožování fyzickým násilím
c) Pokus o fyzický útok proti své osobě
d) Sexuální obtěžování
e) Fyzické napadení
f) Agrese proti předmětům
g) Jiné
Na pracovišti urgentního příjmu se nejčastěji respondenti setkávají se slovním
napadením, které označilo 91,44% (n=43) oslovených, poté 48,93% (n=23) se setkalo
s vyhrožováním fyzickým násilím, fyzické napadení uvedlo 34,04% (n=16), 29,79%
(n=14) zažilo agresi proti předmětům, pokus o fyzický útok proti své osobě označilo
27,66% (n=13) a 4,25% (n=2) respondentů se setkalo se sexuálním obtěžováním.
V centru následné péče se také nejčastěji setkávají se slovním napadením, které
označilo 92,00% (n=46) respondentů, na druhém místě je vyhrožování fyzickým
násilím, které uvedlo 32,00% (n=16), pokus o fyzický útok zažilo 26,00% (n=13)
zdravotníků, 20,00% (n=10) respondentů bylo fyzicky napadeno, dále zažilo 10,00%
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(n=5) respondentů agresi proti předmětům a 4,00% (n=2) se setkali se sexuálním
obtěžováním.
Otázka č. 3: Jak často se setkáváte s agresivitou na Vašem pracovišti
Tato otázka sloužila k zjištění, jak často se respondenti setkávají s agresivitou na
jejich pracovišti a zda je ve výskytu rozdíl mezi pracovišti urgentního přijmu a centrem
následné péče.

Tab. 3: Jak často se setkáváte s agresivitou na Vašem pracovišti?
Proměnná
denně
1 a vícekrát týdně
1 a vícekrát měsíčně
1 a vícekrát ročně
jiné
Nevyplněno
Celkem

n
6
18
32
30
4
7
97

%
6,19%
18,56%
32,99%
30,93%
4,12%
7,22%
100,00%

Z tabulky 3 je patrné, že z celkového počtu respondentů se denně setkává
s agresivitou 6,19% (n=6), 1 a vícekrát týdně se sní, potkalo 18,56% (n=18), 1 a
vícekrát měsíčně uvedlo 32,99% (n=32) zúčastněných, 1 a vícekrát ročně označilo
30,93% (n=30). Odpověď „jiné“ zvolilo 4,12% (n=4) a otázku nevyplnilo 7,22% (n=7)
účastníků průzkumu.
Obr. 7: Frekvence výskytu agresivity

a) denně

b) 1 a vícekrát týdně

c) 1 a vícekrát měsíčně

d) 1 a vícekrát ročně
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e) jiné

f) nevyplněno

Z urgentního příjmu se 31,91% (n=15) sester setkává s agresivitou 1 a vícekrát
měsíčně, 1 a vícekrát ročně zvolilo 25,53% (n=12) respondentů, odpověď 1 a vícekrát
týdně označilo 23,40% (n=11) a denně se se agresí setkalo 8,51% (n=4). Možnost „jiné“
zvolilo 2,13% (n=1) a otázku nevyplnilo 8,51% (n=4) respondentů.
V centru následné péče se nejvíce respondentů setkává s agresivitou 1 a vícekrát
ročně což uvedlo 36% (n=18), jednou a vícekrát měsíčně je vystaveno agresivnímu
jednání 34% (n=17), 1 a vícekrát týdně označilo 14% (n=7) respondentů a pouze 4%
(n=2) dotazovaných se s agresí setkává denně. Odpověď „jiné“ uvedlo 6% respondentů
a otázku nevyplnilo 6% (n=3) účastníků průzkumu.
Otázka č. 4: Z Vaší zkušenosti byl nejčastěji agresorem (útočníkem)

Tab. 4: Z Vaší zkušenosti byl/a nejčastěji agresorem (útočníkem)
Proměnná

n

žena
muž
nevyplněno
Celkem

%
20
69

20,62%
71,13%

8

8,25%

97

100,00%

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že z celkového počtu 97 respondentů, 71,13%
(n=69) uvedlo za nejčastějšího agresora muže, s ženou jako agresorem se nejčastěji
setkalo pouze 20,62% (n=20) a položenou otázku nevyplnilo 8,25% (n=8) respondentů.
Obr. 8: Nejčastější agresor
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Na oddělení urgentního příjmu byl za nejčastějšího agresora určen muž, kterého
uvedlo 78,72% (n=37) respondentů, ženu označilo 10,64% (n=5), dotazovaných a
10,64% (n=5) na otázku neodpovědělo.
Výsledky v centru následné péče se od urgentního příjmu příliš nelišily, za
nejčastějšího agresora byl také označen muž, kterého vybralo 64% (n=32)
dotazovaných, ženu označilo 30% (n=15) účastníků průzkumu a 6% (n=3) otázku
nevyplnilo.
Otázka č. 5: Kdo byl, dle Vašich zkušeností agresorem (útočníkem)
Otázka číslo 5 měla za cíl zjistit, kdo byl dle zkušeností respondentů agresorem
(útočníkem), u této otázky mohli respondenti vybrat více hodících se možností, proto
četnost odpovědí neodpovídá počtu respondentů.
Tab. 5: Kdo byl dle Vašich zkušeností agresorem?
Proměnná
n
%
Pacient
71
73,20%
Rodinný příslušník
62
63,92%
Spolupracovník
7
7,22%
Jiné
0
0,00%
Celkově byl nejčastěji za agresora označen pacient, kterého uvedlo 73,20%
(n=71) účastníku průzkumu, na druhém místě se respondenti nejčastěji setkávají
s agresivním jednáním u rodinného příslušníka, kterého označilo 63,92% (n=62)
dotazovaných a pouze 7,22% (n=7) označilo za agresora spolupracovníka.
Obr. 9: Typ útočníka
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Na oddělení urgentního příjmu označilo 61,7% (n=29) respondentů jako
útočníka pacienta se stejným procentuálním zastoupením byl uveden za agresora
rodinný příslušník a pouze 4,25% (n=2) dotazovaných se setkalo s agresivním jednáním
u spolupracovníka.
Respondenti v centru následné péče nejčastěji označují za agresora pacienta,
kterého uvedlo 84% (n=42) dotazovaných, na druhém místě se zdravotníci setkávají
s agresivním jednáním ze strany rodinného příslušníka, kterého vybralo 66% (n=33)
odpovídajících a 10% (n=5) označilo jako agresora spolupracovníka.
Otázka č. 6: Jaká byla podle Vás pravděpodobná příčina agresivity
Tato otázka sloužila k zjištění pravděpodobné příčiny agresivního jednání a
vedla k závěru, že důvody vzniku incidentu se lišily v závislosti na typu pracoviště. V
níže uvedené tabulce jsou zaznamenána získaná data, týkající nejčastějších příčin, které
podněcovali útočné jednání.

Tab. 6: Jaká byla podle Vás pravděpodobná příčina agresivity?
Proměnná
návykové látky
bolest
duševní porucha
nedorozumění v komunikaci
nedostatečné uspokojování potřeb pacienta
jiné
nevyplněno
Celkem

n
18
3
28
22
11
9
6
97

%
18,56%
3,09%
28,87%
22,68%
11,34%
9,28%
6,19%
100,00%

Z celkového počtu 97 respondentů, uvedlo jako nejčastější příčinu agresivního
jednání duševní poruchu, kterou označilo 28,87% (n=28) dotazovaných, na druhém
místě je nedorozumění v komunikaci s 22,68% (n=22), další v pořadí nejčastějších
příčin agresivity jsou návykové látky, které vybralo 18,56% (n=18) účastníků
průzkumu, 11,34% (n=11) označilo jako hlavní příčinu nedostatečné uspokojování
potřeb pacienta, nejméně byla příčinou bolest, kterou uvedlo 3,09% (n=3) respondentů.
Možnost „jiné“ zakroužkovalo 9,28% (n=9) a 8,51% (n=4) respondentů otázku
nevyplnilo.
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Obr. 10: Příčiny agresivity

a) návykové látky
b) bolest
c) duševní porucha
d) nedorozumění v komunikaci
e) nedostatečné uspokojování potřeb pacienta
f) jiné
Mezi urgentním příjmem a centrem následné péče byly nejčastěji vyskytující
se příčiny agresivního jednání odlišné. Na urgentním přijmu, byl nejčastější důvod
agresivního chování vliv návykových látek, které označilo 29,79% (n=14)
dotazovaných, na druhém místě byla hlavní příčina nedorozumění v komunikaci, kterou
uvedlo 17,02% (n=8), na třetím místě je nedostatečné uspokojování potřeb pacienta s
14,89% (n=7), poté následuje v pořadí duševní porucha, kterou označilo 12,77% (n=6),
bolest označilo 4,26% (n=2). Možnost „jiné“ vybralo 12,77% (n=6) a otázku nevyplnilo
8,51% (n=4) respondentů.
V centru následné péče na základě získaných dat byla vyhodnocena jako
nejčastější příčina agresivního jednání duševní porucha, kterou označilo 44% (n=22)
respondentů, nedorozumění v komunikaci vybralo 28% (n=14) dotazovaných, vliv
návykový látek 8% (n=4), také 8% (n=4) respondentů označilo jako hlavní důvod
agresivního jednání nedostatečné uspokojování potřeb pacienta. Bolest vybralo za
příčinu pouze 2% (n=1) dotazovaných. Možnost „ Jiné“ se vyskytla u 6% (n=3)
účastníků průzkumu a otázku nezodpověděli 4% (n=2) respondentů.
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Otázka č. 7: Myslíte si, že umíte zvládnout situaci s agresivním pacientem nebo
rodinným příslušníkem
Cílem otázky bylo zjistit, zda si respondenti myslí, že umí zvládnout situaci
s agresivním pacientem nebo rodinným příslušníkem.
Tab. 7: Zvládání agresivity
Tab. 7: Myslíte si, že umíte zvládnout situaci s agresivním
pacientem nebo rodinným příslušníkem?
Proměnná
n
%
ano
71
73,20%
ne
5
5,15%
nevím
20
20,62%
nevyplněno
1
1,03%
Celkem
97
100,00%
Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že z celkového počtu 97 respondentů si
73,20% (n=71) myslelo, že umí zvládnout situaci s agresivním pacientem nebo
rodinným příslušníkem, pouze 5,15% (n=5) si myslí, že neumí a odpověď „nevím“
zvolilo 20,62% (n=20). Otázku nevyplnilo jen 1,03% (n=1) respondentů.
Obr. 11: Zvládání agresivity

Na urgentním příjmu odpovědělo „ano“ 65,96% (n=31), „ne“ zvolilo 8,51%
(n=4) dotazovaných, „nevím“ vybralo 23,40% (n=11) a na otázku neodpovědělo 2,13%
(n=1) respondentů.
V centru následné péče si byli sebou zdravotníci jistější, protože z celkového
počtu 50 respondentů si 80,00% (n=40) myslí, že umí situaci zvládnout, neví 18,00%
(n=9) a pouze 2,00% (n=1) účastníků průzkumu si myslí, že situaci zvládnout neumí.
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Otázka č. 8: Jak se zachováte při slovní agresi
Úkolem této otázky bylo zjistit, zda se respondenti umí zachovat při slovní agresi.
Dotazovaní měli na výběr ze čtyř variant, kdy správná odpověď byla možnost „b“.

Tab. 8: Jak se zachováte při slovní agresi?
Proměnná
Stejný přístup (protiútok)
Klidné a autoritativní chování, vyslechnutí stížnosti
Zachování klidu a ignorování verbálních útoků
jiné
Celkem

n
%
2
2,06%
81
83,51%
12
12,37%
2
2,06%
97 100,00%

Z tabulky je patrná četnost zastoupení jednotlivých odpovědí. Celkově na výše
položenou otázku odpovědělo 97 respondentů, z nichž 83,51% (n=37) odpovědělo
správně tj., že při slovní agresi zachovají klid, budou se chovat autoritativně,
vyslechnou stížnost a pokusí se jí řešit. Druhá nejpočetnější odpověď byla možnost c) tj.
zachování klidu a ignorování verbálních útoků, kterou zvolilo 12,37% (n=12)
dotazovaných, 2,06% (n=2) by zvolili variantu a), kdy by na slovní agresi zareagovali
protiútokem a stejné procentuální zastoupení zvolilo možnost „jiné“.
Obr. 12: Reakce na slovní agresi

a) Pokud začne pacient verbálně útočit, použijete k němu stejný přístup
b) Zachováte klid, budete se chovat autoritativně, nenecháte se vyprovokovat,
vyslechnete si stížnost a pokusíte se jí řešit.
c) Zachováte klid a budete ignorovat jeho verbální útoky.
d) Jiné (kde mohli respondenti uvést jinou hodící odpověď)
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Správněji odpovídali respondenti z centra následné péče, kdy možnost „b)“ zvolilo
88,00% (n=44) a špatnou odpověď uvedlo pouze 12,00% (n=6) dotazovaných.
Na odděleních urgentního příjmu odpovědělo správně 78,72% (n=37), špatnou
odpověď tedy možnost „a)“ zvolilo 4,26% (n=2) a možnost „c)“ 12,77% (n=6)
respondentů. Jinou variantu označilo 4,26% (n=2) dotazovaných.
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Otázka č. 9: Jak se zachováte při fyzické agresi
Výše uvedená otázka, byla zaměřena na to, zda se respondenti umí správně
zachovat v situaci, kdy jsou vystaveni fyzické agresi. Účastníci průzkumu měli, měli na
výběr z pěti možností, z nichž odpověď „a)“ byla ta správná:
Tab. 9: Jak se zachováte při fyzické agresi?
Proměnná
n
snaha o přesun do bezpečí, zajištění početní převahy
60
na agresi zareagujete protiútokem
1
sami pacienta fyzicky omezíte
27
jako řešení zvolíte útěk
0
jiné
8
nevyplněno
1
Celkem
97

%
61,86%
1,03%
27,84%
0,00%
8,25%
1,03%
100,00%

Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že z celkového počtu 97 respondentů,
odpovědělo 61,86% (n=60) na otázku správně tj., že při styku s agresivním pacientem se
budu snažit o přesun do bezpečí a zajistí početní převahu personálu. Druhou
nejpočetnější odpovědí bylo, že se sami pokusí pacienta fyzicky omezit, tuto možnost
zvolilo 27,84% (n=37) dotazovaných. 8,25% (n=8) zvolilo možnost „jiné“ a pouze
1,03% (n=1) by reagovalo protiútokem. Otázku nevyplnilo 1,03% (n=1) respondentů.

Obr. 13: Reakce na fyzickou agresi

a) Budete se snažit dostat do bezpečí, zajistíte početní převahu personálu.
b) Na agresi zareagujete protiútokem.
c) Sami pacienta fyzicky omezíte, aby neublížil sobě ani ostatním.
d) Jako řešení zvolíte útěk od vzniklé situace
e) Jiné
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Na odděleních urgentního příjmu odpovídalo 63,83% (n=30) na otázku správně.
21,28% (n=10) respondentů uvedlo, že by pacienta sami fyzicky omezili, 10,64% (n=5)
zvolilo možnost „jiné“, 2,13%(n=1) by zareagovalo protiútokem a 2,13% (n=1) otázku
nevyplnilo.
V centru následné péče se odpovědi příliš nelišili od oddělení urgentního příjmu.
Na otázku správně odpovědělo 60,00% (n=30) dotazovaných, 34,00% (n=17) zvolilo
možnost „c)“, že by pacienta sami fyzicky omezili a 6,00% (n=3) by na útok
zareagovali jinak.

48

Bakalářská práce

Agresivita ve zdravotnictví a možnosti jejího zvládání

Otázka č. 10: Jak byste se zachovali po incidentu s agresivním pacientem
Otázka č. 10 měla za cíl zjistit, zda respondenti, znají kroky, které by měli
následovat po incidentu s agresivním pacientem, měli na výběr, ze čtyř odpovědí a pátá
možnost „jiné“ byla začleněna proto, pokud by respondentům žádná varianta
nevyhovovala. U této otázky mohli respondenti zakroužkovat více hodících se
odpovědí, proto četnost neodpovídá celkovému počtu respondentů.
Tab. 10: Jak se zachováte po incidentu s agresivním pacientem?
Proměnná
n
%
Vypsali byste dokument o mimořádné události
87 89,69%
Svěřili se s událostí kolegovi
26 26,80%
Situaci byste sdělili nadřízenému
71 73,20%
Incidentu byste nevěnovali zvláštní pozornost
2 2,06%
Jiné
4 4,12%
Ve výše uvedené tabulce jsou zaznamenaná získaná data, týkající se odpovědí na
otázku č. 10. Z celkového počtu 97 respondentů, 89,69% (n=87) odpovědělo, že by po
incidentu s agresivním pacientem vypsali dokument o mimořádné události. 73,20%
(n=71) by situaci sdělilo nadřízenému. 26,80% (n=26) dotazovaných by se s událostí
svěřilo kolegovi. 4,12% (n=4) zvolilo možnost „jiné“ a 2,06% (n=2) by incidentu
nevěnovalo zvláštní pozornost.
Obr. 14: Reakce po incidentu s agresivním pacientem

a) Vypsali byste dokument o mimořádné události
b) Svěřili se s událostí kolegovi
c) Situaci byste sdělili nadřízenému
d) Incidentu byste nevěnovali zvláštní pozornost
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e) Jiné
Na pracovištích urgentního příjmu, jako nejčastější odpověď volilo možnost „a)“
tj., že by vypsali dokument o mimořádné události, tuto možnost zvolilo 82,98% (n=39)
dotazovaných, se stejným procentuálním zastoupením skončila varianta, kde by situaci
sdělili nadřízenému. 34,04% (n=16) by se s událostí svěřilo kolegovi, 4,25% (n=2) by
incidentu nevěnovalo zvláštní pozornost a 6,38% (n=3) zvolilo možnost „jiné“.
V centru následné péče by 96% (n=48) respondentů by po incidentu vypsalo
dokument o mimořádné události. 64% (n=32) by situaci sdělilo nadřízenému a 20%
(n=10) by se s událostí svěřilo kolegovi. Možnost „jiné“ zvolilo 2% (n=1)
dotazovaných.
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Otázka č. 11: Byl/a jste někdy proškolen/a v komunikaci s agresivním pacientem
Tab. 11: Byl/a jste někdy proškolen/a v komunikaci
s agresivním pacientem?
Proměnná
n
%
ano, při studiu
16
16,49%
ano, v rámci zaměstnání
64
65,98%
Nikdy
14
14,43%
jiné
2
2,06%
nevyplněno
1
1,03%
Celkem
97
100,00%
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že z celkového počtu 97 respondentů, bylo při
studiu proškoleno 16,49% (n=16), nejvíce dotazovaných prošlo školením v rámci
zaměstnání, které uvedlo 65,98% (n=64), 14,43% (n=14) nebylo nikdy proškoleno
v komunikaci s agresivním pacientem a na otázku neodpovědělo 1,03% (n=1)
dotazovaných.
Obr. 15: Školení v komunikaci s agresivním pacientem

Na oddělení urgentního příjmu uvedlo školení pří studiu 12,77% (n=6), v rámci
zaměstnání bylo proškoleno 57,45% (n=27), 23,40% (n=11) se nikdy nezúčastnilo
žádného semináře a jinou možnost školení zvolilo 4,26% (n=2) dotazovaných a 2,13%
(n=1) na danou otázku neodpovědělo.
V centru následné péče bylo nejvíce respondentů proškoleno v rámci zaměstnání
74,00% (n=37), 20,00% (n=10) se s ním setkalo při studiu a nikdy nebylo proškoleno
pouze 6,00% (n=3) dotazovaných.
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Otázka č. 12: Jaké opatření proti násilí existují na Vašem pracovišti
Respondenti měli u této otázky uvést opatření, která u nich na pracovišti pro
řešení případů násilí existují (mohli označit více hodících se odpovědí).
Tab. 12: Jaká opatření existují na Vašem pracovišti?
Proměnná
n
%
Alarmy/ mobilní telefony
44 45,36%
Omezení přístupu veřejnosti
27 27,84%
Monitoring pacientů
19 19,59%
Zvláštní vybavení, ochranné pomůcky
20 20,62%
Zvýšený počet zaměstnanců
9
9,28%
Standardy pro oš. péči o agresivního pacienta
42 43,30%
Žádná opatření
10 10,31%
Jiné
15 15,46%
Z tabulky č. 12 je patrná frekvence zastoupení jednotlivých opatření existujících
na vybraných pracovištích. Opatření jsou uvedeny dle četnosti zastoupení. 44,36%
(n=44) procent respondentů uvedlo, jako existující opatření alarmy/ mobilní telefony,
43,30% (n=44) standardy pro ošetřovatelskou péči o agresivního pacient, 27,84%
(n=44) omezení přístupu veřejnosti, zvláštní vybavení a ochranné pomůcky označilo
20,62% (n=44) účastníků průzkumu, monitoring pacientů vybralo 19,59% (n=44)
odpovídajících.15,46% (n=44) zvolilo možnost „jiné“, kde respondenti nejčastěji
uváděli, že na jejich pracovištích slouží jako opatření proti násilí bezpečnostní služba.
Žádná opatření uvedlo 10,31% (n=44) dotazovaných a zvýšený počet zaměstnanců
označilo 9,28% (n=44).
Obr. 16: Opatření proti násilí

a) Alarmy/ mobilní telefony
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b) Omezení přístupu veřejnosti
c) Monitoring pacientů
d) Zvláštní vybavení, ochranné pomůcky
e) Zvýšený počet zaměstnanců
f) Standardy pro oš. péči o agresivního pacienta
g) Žádná opatření
h) Jiné
Z výše uvedeného grafu vyplývá, že urgentní příjem je lépe vybaven proti násilí
než centrum následné péče. V centru následné péče 60% (n=30) respondentů uvedlo, že
na jejich oddělení existují proti násilí standardy pro ošetřovatelskou péči o agresivního
pacienta, alarmy/ mobilní telefony označilo 46% (n=23), 20% (n=10) označilo omezení
přístupu veřejnosti, 14% (n=7) monitoring pacientů, zvláštní vybavení, ochranné
pomůcky vyznačilo 10% (n=) z dotazovaných. Žádné opatření uvedlo 12% (n=6)
účastníků průzkumu a možnost jiné označilo 6% (n=3) z dotazovaných.
Na urgentním příjmu 44,68% (n=21)dotazovaných označilo alarmy/ mobilní
telefony, omezení přístupu veřejnosti 36,17% (n=17), dále zvláštní vybavení, ochranné
pomůcky uvedlo 31,91% (n=15) dotazovaných, monitoring pacientů označilo 25,53%
(n=12) a stejné procentuální zastoupení měly standardy pro ošetřovatelskou péči o
agresivního pacienta a možnost „jiné“, kdy respondenti uváděli, že na jejich pracovišti
mají ochrannou službu. Zvýšený počet zaměstnanců na pracovišti uvedlo 19,15% (n=9)
a žádné opatření 8,51% (n=4) účastníků průzkumu.
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Otázka č. 13: Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření byla účinná na
Vašem pracovišti?
U této otázky se měli respondenti zamyslet nad tím, do jaké míry by byla uvedená
opatření na jejich oddělení účinná. K dispozici měli čtyřstupňovou škálu (velmi – dost –
trochu – vůbec ne).
a) Školení v komunikačních dovednostech a řešení konfliktu
Tab. 13: Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření
byla účinná na Vašem pracovišti
školení v komunikačních dovednostech, řešení konfliktů
Proměnná
n
%
velmi
18
18,56%
Dost
44
45,36%
trochu
24
24,74%
vůbec ne
3
3,09%
nevyplněno
8
8,25%
Celkem
97
100,00%
Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že školení v komunikačních dovednostech
a řešení konfliktů, považuje 45,36% (n=44) respondentů za dost účinné, za velmi účinné
považuje školení 18,56% (n=18), troch účinné 24,74% (n=24) a za neúčinné pokládá
školení v komunikačních dovednostech 3,09% (n=3) dotazovaných. Otázku nevyplnilo
8,25% (n=8) účastníků průzkumu.
Obr. 17: Školení v komunikačních dovednostech, řešení konfliktů
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Názory na účinnost opatření proti násilí byly mezi pracovišti rozdílné. Na
urgentním příjmu považovalo školení v komunikačních dovednostech za velmi účinné
19,15% (n=9), za dost účinné 36,17% (n=17), za trochu účinné 29,79% (n=14) a za
neúčinné 6,38% (n=3) respondentů.
V centru následné péče by 18% (n=9) respondentů považovalo školení
v komunikačních dovednostech za velmi účinné, za dost účinné 54% (n=27), trochu
účinné 20% (n=10) dotazovaných.
b) Investice do lidských zdrojů

Tab. 14: Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření byla
účinná na Vašem pracovišti
investice do lidských zdrojů
Proměnná
velmi
dost
trochu
vůbec ne
nevyplněno
Celkem

n

%
15
19
27
13
23
97

15,46%
19,59%
27,84%
13,40%
23,71%
100,00%

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že investice do lidských zdrojů považuje za
velmi účinné 15,46% (n=15) respondentů, dost účinné 19,59% (n=19), trochu účinné
27,84% (n=27) dotazovaných a 13,40% (n=13) si myslí, že by investice do lidských
zdrojů nebylo vůbec účinné. Na otázku neodpovědělo 23,71% (n=15) účastníků
průzkumu.
Obr. 18: Investice do lidských zdrojů
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Názory na účinnost tohoto opatření je mezi pracovišti rozdílné. V centru
následné péče považuje za velmi účinné investice do lidských zdrojů 18% (n=9), za dost
účinné 14% (n=7), trochu účinné 20% (n=10) a za neúčinné považuje toto opatření 16%
(n=8) respondentů.
Na urgentním příjmu z celkového počtu 47 respondentů, 12,77% (n=6) považuje
investici do lidských zdrojů za velmi účinné, za dost účinné 25,53% (n=12), trochu
účinné 36,17% (n=17) a za neúčinné považuje investice do lidských zdrojů 10,64%
(n=5) dotazovaných.
c) Screening a záznamy pacientů

Tab. 15: Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření byla
účinná na Vašem pracovišti
screening a záznamy pacientů
Proměnná
velmi
dost
trochu
vůbec ne
nevyplněno
Celkem

n

%
16
24
21
15
21
97

16,49%
24,74%
21,65%
15,46%
21,65%
100,00%

Z tabulky č. 15 vyplývá, že screening a záznamy pacientů by považovalo za
velmi účinné 16,49% (n=16), dost účinné 24,74% (n=24), trochu účinné 21,65% (n=21)
a za neúčinné by toto opatření pokládalo 15,46% (n=15) účastníků průzkumu.
Obr. 19: Screening a záznamy pacientů
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Názory na účinnost opatření proti násilí byly mezi pracovišti rozdílné. Na
urgentním příjmu považovalo screening a záznamy pacientů za velmi účinné 8,51%
(n=4), za dost účinné 17,02% (n=8), za trochu účinné 23,40% (n=11) a za neúčinné
29,79% (n=14) respondentů.
V centru následné péče by 24% (n=12) respondentů považovalo screening a
záznamy pacientů za velmi účinné, za dost účinné 32% (n=16), trochu účinné 20%
(n=10) a za neúčinné ho považuje 2% (n=1) dotazovaných.
d) Vyšší počet zaměstnanců

Tab. 16: Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření byla
účinná na Vašem pracovišti
vyšší počet zaměstnanců
Proměnná
velmi
Dost
trochu
vůbec ne
nevyplněno
Celkem

n

%
19
21
23
15
19
97

19,59%
21,65%
23,71%
15,46%
19,59%
100,00%

Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že vyšší počet zaměstnanců, by
považovalo 19,59% (n=19) respondentů za velmi účinné, za dost účinné pokládá vyšší
počet zaměstnanců 21,65% (n=21), troch účinné 23,71% (n=23) a za neúčinné opatření
by ho považovalo 15,46%(n=15) dotazovaných. Otázku nevyplnilo 19,59% (n=19)
účastníků průzkumu.
Obr. 20: Vyšší počet zaměstnanců
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Názory na efektivitu tohoto opatření jsou mezi pracovišti rozdílné. V centru
následné péče považuje za velmi účinné vyšší počet zaměstnanců 28,00% (n=14), za
dost účinné 22,00% (n=11), trochu účinné 22,00% (n=11) a za neúčinné považuje toto
opatření 10,00% (n=5) respondentů.
Na urgentním příjmu z celkového počtu 47 respondentů, 10,64% (n=5) by
považovalo vyšší počet zaměstnanců za velmi účinné, za dost účinné 21,28% (n=10),
trochu účinné 25,53% (n=23) a za neúčinné by pokládalo vyšší počet zaměstnanců
21,28% (n=10) dotazovaných.
e) Omezení práce bez přítomnosti kolegů

Tab. 17: Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření byla
účinná na Vašem pracovišti
omezení práce bez přítomnosti kolegů
Proměnná
velmi
Dost
trochu
vůbec ne
nevyplněno
Celkem

n

%
5
12
26
28
26
97

5,15%
12,37%
26,80%
28,87%
26,80%
100,00%

Z tabulky 17 vyplývá, že omezení bez přítomnosti kolegů by považovalo za
velmi účinné 5,15% (n=5), dost účinné 12,37% (n=12), trochu účinné 26,80% (n=26) a
za neúčinné by toto opatření pokládalo 28,87% (n=28) účastníků průzkumu.
Obr. 21: Omezení práce bez přítomnosti kolegů
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Názory na účinnost opatření proti násilí byly mezi pracovišti rozdílné. Na
urgentním příjmu považovalo omezení práce bez přítomnosti kolegů za velmi účinné
2,13% (n=1), za dost účinné 10,64% (n=5), za trochu účinné 21,28%(n=10) a za
neúčinné 40,43% (n=19) respondentů.
V centru následné péče by 8,00% (n=4 ) respondentů považovalo omezení práce bez
přítomnosti kolegů za velmi účinné, za dost účinné 14,00%(n=7), trochu účinné 32%
(n=16) a za neúčinné ho považuje 18% (n=9) dotazovaných.
f) Registrace zaměstnanců na určitém místě

Tab. 18: Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření byla
účinná na Vašem pracovišti
registrace zaměstnanců na určitém místě
Proměnná
velmi
dost
trochu
vůbec ne
nevyplněno
Celkem

N

%
2
5
25
34
31
97

2,06%
5,15%
25,77%
35,05%
31,96%
100,00%

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že registraci zaměstnanců na určitém místě, by
pokládalo za velmi účinné 2,06% (n=2) respondentů, dost účinné 5,15% (n=5), trochu
účinné 25,77% (n=27) dotazovaných a 35,05% (n=34) si myslí, že by registraci
zaměstnanců na určitém místě nebylo vůbec účinné. Na otázku neodpovědělo 31,96%
(n=31) účastníků průzkumu.
Obr. 22: Registrace zaměstnanců na určitém místě
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Názory na účinnost tohoto opatření byly mezi pracovišti rozdílné. V centru
následné péče považuje za velmi účinné registraci zaměstnanců na určitém místě 4,00%
(n=2), za dost účinné 6,00% (n=3), trochu účinné 30,00% (n=15) a za neúčinné
považuje toto opatření 26,00% (n=13) respondentů.
Na urgentním příjmu z celkového počtu 47 respondentů, 4,26% (n=2) považuje
registraci zaměstnanců na určitém místě za dost účinné, trochu účinné 21,28% (n=10) a
za neúčinné pokládá toto opatření 44,68% (n=21) dotazovaných.
g) Úprava prostředí
Tab. 19: Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření byla
účinná na Vašem pracovišti
úprava prostředí
Proměnná
velmi
Dost
trochu
vůbec ne
nevyplněno
Celkem

n

%
12
13
31
18
23
97

12,37%
13,40%
31,96%
18,56%
23,71%
100,00%

Z tabulky 19 vyplývá, že úpravu prostředí by považovalo za velmi účinné
12,37% (n=12), dost účinné 13,40% (n=13), trochu účinné 31,96% (n=31) a za neúčinné
by toto opatření pokládalo 18,56% (n=28) účastníků průzkumu. Otázku nevyplnilo
23,71% (n=23) respondentů.
Obr. 23: Úprava prostředí
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Názory na účinnost opatření proti násilí byly mezi pracovišti rozdílné. Na
urgentním příjmu považovalo úpravu prostředí za velmi účinné 17,02% (n=8), za dost
účinné 10,64% (n=5), za trochu účinné 34,04%(n=16) a za neúčinné 21,28% (n=10)
respondentů.
V centru následné péče by 8,00% (n=4) respondentů považovalo úpravu
prostředí za velmi účinné, za dost účinné 16,00% (n=8), trochu účinné 30,00% (n=15) a
za neúčinné ho považuje 16,00% (n=8) dotazovaných.

7.6

Diskuze
Závěrem je zde podkapitola diskuze, která je věnovaná porovnáním výsledků

šetření s dříve realizovanými studiemi, posouzením vlastních výsledků práce a
vyjádřením se ke stanoveným hypotézám.

7.6.1 Porovnání výsledků s dříve realizovanými studiemi
Některé výsledky vlastního průzkumu byly porovnávány s dříve realizovanými
studiemi na podobné téma, které byly uvedeny v teoretické části práce v kapitole šest
pod názvem „ Dříve realizované studie“.
Mezi tyto studie patřil projekt ČMKOS, který měl podat informace o výskytu
násilí ve zdravotnictví a sociálních službách, pro porovnání posloužily pouze výsledky
z oblasti zdravotnictví. Poté výzkum Mgr. Nitschové pod titulem „ Násilí při práci
sester v nemocnici“, která použila ke sběru dat dotazník projektu ČMKOS.

Při

porovnání výsledků, je třeba brát v potaz, že náš průzkum byl prováděn pouze na
specifických typech pracovišť FN Motol, na rozdíl od výše uvedených studií, které
probíhaly v různých zdravotnických zařízeních ve více regionech České Republiky, a
nebyl v nich brán zřetel na specifika nemocničních pracovišť.
V otázce č. 2 bylo zkoumáno, s jakým typem agresivního jednání se respondenti
setkali během celé své praxe. Zde je opět třeba přihlédnout k faktu, že výše uvedené
studie zjišťovaly, s jakým typem agresivity se respondenti setkali pouze za posledních
12 měsíců, což mohlo vést k tomu, že procentuální zastoupení určitých forem agresivity
jsou nižší než v průzkumu této bakalářské práce. Z vlastních výsledků práce bylo
zjištěno, že se slovním napadením se setkalo 91,75% respondentů, fyzicky napadeno
bylo 26,80% dotazovaných a sexuální obtěžování zažilo 4,12% účastníků průzkumu.
Z těchto výsledků je patrné, že slovní napadení znatelně převyšuje ostatní formy
agresivního jednání, což potvrzuje taktéž studie Mgr. Nitschové a projekt ČMKOS. Ze
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studie Mgr. Nitschové vyplynulo, že se taktéž za posledních 12 měsíců nejčastěji
respondenti setkávali se slovním napadením, které uvedlo 61,11% dotazovaných,
s fyzickým napadením se setkalo 30,5% a sexuální obtěžování zažilo 10,5% účastníků
průzkumu. V projektu ČMKOS se za posledním 12 měsíců setkalo se slovním
napadením 41,6% respondentů a fyzicky napadeno bylo 13% dotazovaných.
Otázka č. 5 zjišťovala, kdo byl dle respondentů útočníkem. Celkově byl
nejčastěji za agresora označen pacient, kterého uvedlo 73,20% účastníku průzkumu, na
druhém místě se respondenti nejčastěji setkávají s agresivním jednáním u rodinného
příslušníka, kterého označilo 63,92% dotazovaných a pouze 7,22% označilo za agresora
spolupracovníka. Opět je v této otázce problémové srovnání s dříve realizovanými
studiemi, protože ony zjišťovaly agresora zvlášť u jednotlivých forem agresivního
jednání. I přesto lze podotknout, že bez ohledu na formu agresivity byl také za
nejčastějšího útočníka označován pacient. V projektu ČMKOS 63,8% respondentů
uvedlo, že je slovně napadl pacient a při fyzické agresi byl z 92,6% označen opět
pacient a ve výzkum Mgr. Nitschové, 92,7% respondentů uvedlo, že bylo fyzicky
napadeno pacientem.
V otázce č. 12, bylo zjišťováno, jaká opatření proti násilí existují na pracovištích
respondentů. 44,36% procent dotazovaných uvedlo, jako existující opatření alarmy/
mobilní telefony, 27,84% omezení přístupu veřejnosti, zvláštní vybavení a ochranné
pomůcky označilo 20,62% účastníků průzkumu, monitoring pacientů vybralo 19,59%
odpovídajících.15,46% uvedlo, že na jejich pracovišti mají k dispozici ochrannou
službu a žádná opatření neexistují dle 10,31% účastníků průzkumu. Ve studii Mgr.
Nitschové a projektu ČMKOS také respondenti uváděli v podobném procentuálním
zastoupení výše zmíněné opatření proti násilí existující na jejich pracovišti. Ve studii
ČMKOS 33% respondentů uvedlo, že na jejich pracovišti mají alarmy/mobilní telefony,
30% zvláštní vybavení/ ochranné pomůcky, záznamy o pacientech 28% a 12%
dotazovaných uvedlo, že na jejich oddělení žádná opatření neexistují. V průzkumu Mgr.
Nitschové mezi nejčastěji používané bezpečnostní opatření proti násilí uvedli alarmy/
mobilní telefony (39,4%), úpravu prostředí (38,8%), omezení přístupu veřejnosti
(35,5%).
Otázka č. 13 byla do dotazníku zahrnuta na základě výsledků projektu ČMKOS,
respondenti se měli zamyslet nad tím, do jaké míry by vyjmenovaná opatření byla
účinná, k hodnocení sloužila škála „ velmi – dost – trochu – vůbec ne“. Za nejúčinnější,
jsou považována opatření, které více než pětina označila „velmi“ a kolem 15% „dost“.
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Za nejúčinnější považovali respondenti z našeho průzkumu, školení v komunikačních
dovednostech, řešení konfliktů, investice do lidských zdrojů, screening a záznamy
pacientů, vyšší počet zaměstnanců, naopak za zbytečné pokládali omezení práce bez
přítomnosti kolegů, registraci zaměstnanců na určitém místě a úpravu prostředí.
Odpovědi respondentů v projektu ČMKOS byly přibližně shodné, za nejúčinnější
považovali investice do lidských zdrojů, školení v oblasti komunikačních dovednostech,
následoval screening/ záznamy pacientů a vyšší počet zaměstnanců. Za zbytečné
považovala čtvrtina dotazovaných registraci zaměstnanců na stanoveném místě,
omezení práce bez přítomnosti kolegů, zvláštní vybavení/ ochranný oděv. Ve studii
Mgr. Nitschové také respondenti volily jako nejvhodnější opatření vyšší počet
zaměstnanců, screening a záznamy pacientů, školení zaměstnanců a investice do
lidských zdrojů.
Na základě prostudovaných zahraničních studií bylo do průzkumu této práce
vybráno oddělení urgentního příjmu, pro porovnání s našimi výsledky posloužila
průřezová studie neziskového sdružení ENA, která probíhala v USA a byla zaměřena na
násilí proti sestrám pracujících na pohotovosti. Je třeba brát ohled na skutečnost, že
mezi Českou Republikou a USA jsou značné rozdíly, jak ve struktuře společnosti, jiné
kultuře, rozloze a výskytu kriminality, proto může být porovnání problémové. Na
základě těchto skutečností, by se dalo předpokládat, že se agresivita vyskytuje ve větší
míře v USA, z výsledků studie neziskového sdružení ENA vyplynulo, že přibližně 50%
respondentů mělo zkušenosti s fyzickým násilím a 70% uvedlo zkušenost se slovním
napadením. Analýzou získaných dat z vlastního průzkumu na oddělení urgentního
příjmu pro děti a dospěle, lze podotknout, že se slovním napadením mají větší
zkušenosti všeobecné sestry pracující ve FN Motol, kde slovní napadení zažilo 91,44%
dotazovaných a fyzicky napadeno bylo 34,04% účastníků průzkumu.
Pro porovnání zjištěných dat z centra následné péče ve FN Motol byla použita
průřezová studie německých institucí, kde se studie zúčastnilo 27 ambulantních a
lůžkových zařízení pečujících o starší osoby. Zde je opět třeba přihlédnout
ke skutečnosti, že výše uvedená studie zjišťovala, s jakým typem agresivity se
respondenti setkali pouze za posledních 12 měsíců. V centru následné péče ve FN Motol
se se slovní napadením setkalo 92,00% respondentů a fyzicky napadeno bylo 20%
z dotazovaných. V průřezové studii německých institucí se za posledních 12 měsíců,
56% respondentů zažilo fyzické násilí a 78% slovní agresi.
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7.6.2 Zhodnocení výsledků vlastní práce
Na základě provedeného průzkumného šetření ve FN Motol, bylo dle získaných
dat zjištěno, že 91,49% respondentů z urgentního příjmu bylo vystaveno agresivnímu
jednání. Zajímavým zjištěním ovšem bylo, že až 96% dotazovaných z centra následné
péče se také setkalo s agresivitou. Je překvapivé, že více respondentů se s agresivitou
setkalo v centru následné péče, přestože na urgentní příjem jsou přijímáni pacienti, kteří
jsou ve stresu, v akutním stavu, mohou být pod vlivem psychotropních látek nebo mají
méně času vyrovnat se se svou diagnózou než pacienti hospitalizovaní v centru následné
péče.
Dále z průzkumu vyplývá, že příčina agresivity se liší dle typu jednotlivých
pracovišť. Dokazují to výsledky šetření, ve kterých vyšlo, že na urgentním příjmu bylo
nejčastější

příčinou

agresivity návykové látky (29,79%), na druhém

místě

nedorozumění v komunikaci (17,02%) a na třetím nedostatečné uspokojování potřeb
pacienta (14,89%). Naopak v centru následné péče byla nejčastější příčinou duševní
porucha (44%), nevhodná komunikace (28%), nedostatečné uspokojování potřeb
pacienta a návykové látky (8%). Domnívám se, že příčina agresivita u pacientů je
ovlivněna jejich aktuálním zdravotním stavem, výchovou a také věkem. Pacienti
hospitalizovaní v centru následné péče jsou většinou vyššího věku a mají chronická
onemocnění, z toho plyne, že v některých případech mohou mít ovlivněné rozumové
funkce, kdežto u pacientů na urgentním příjmu je chování obvykle ovlivněné stresem,
nečekanou situací nebo strachem.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že muž bývá agresorem častěji než žena,
71,13% respondentů uvedlo, že útočníkem byl muž, tyto výsledky se shodují s dalšími
výzkumy, které byly provedeny již dříve.
Analýzou dat bylo také zjištěno, že všeobecné sestry lépe reagují na slovní
napadení než na fyzický útok, 83,51% respondentů správně reaguje na slovní agresi tj.
klidné autoritativní chování, nenechají se vyprovokovat, vyslechnou stížnost a snaží se
najít správné řešení. Pouze 61,86% respondentů adekvátně reaguje na fyzické napadení
tj. snaha o přesun do bezpečí a zajištění početní převahy.
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7.6.3 Pracovní hypotézy
Na základě stanovených cílů byly vymezeny tři pracovní hypotézy, které byly
pomocí testu nezávislosti (chí kvadrátu) ověřeny, zda je lze s odkazem na uvedený
soubor přijmout nebo odmítnout.
Hypotéza 1: Lze předpokládat, že sestry pracující na urgentním příjmu se s agresivitou
setkávají častěji, než sestry pracující v centru následné péče.
Tab. 20: Hypotéza 1- Typ pracoviště x setkání s agresivitou
Typ pracoviště

Urgentní příjem
Sloupcová relativní četnost
Řádková relativní četnost
Centrum následné péče
Sloupcová relativní četnost
Řádková relativní četnost
Celkem

H0

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti
Setkal/a jste se někdy s agresivitou na
pracovišti?
Ano
Ne
Řádkové
součty
43
4
47
47,25%
66,67%
91,49%
8,51%
48
2
50
52,75%
33,33%
96,00%
4,00%
91
6
97

Neexistuje statisticky významná závislost mezi typem pracoviště respondentů a
výskytem agresivity.

HA

Existuje statisticky významná závislost mezi typem pracoviště respondentů a
výskytem agresivity v tom smyslu, že respondenti pracující na urgentním příjmu
se s agresivitou setkávají častěji, než účastníci šetření z centra následné péče.
Tab. 21: Hypotéza 1 – Pearsonův chí-kvadrát
Typ pracoviště
x
Statist.
Setkal/a jste se někdy
s agresivitou na pracovišti?
Chí-kvadr.
sv
p
Pearsonův chí-kv. ,8494209
df=1 p=,35672

p= 0,35672 > než 0,05
Nelze přijmout alternativní hypotézu, tj. že na 5% hladině významnosti neexistuje
statisticky signifikantní závislost mezi typem pracoviště respondentů a výskytem
agresivity.

65

Bakalářská práce

Agresivita ve zdravotnictví a možnosti jejího zvládání

Hypotéza 2: Lze předpokládat, že sestry s vyšším vzděláním budou spíše proškoleny
v komunikaci s agresivním pacientem než sestry s nižším vzděláním.
Tab. 22: Hypotéza č. 2 – Dosažené vzdělání x školení v komunikaci

Dosažené
vzdělání
Nižší až
středoškolské
Sloupcová
relativní
četnost
Řádková
relativní
četnost
Vyšší a
vysokoškolské
Sloupcová
relativní
četnost
Řádková
relativní
četnost
Celkem
H0

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti
Byl/a jste někdy proškolen/a v komunikaci s agresivním
pacientem?
Ano,
Ano,
Řádkové
při
v rámci
Nikdy
Jiné
Nevyplněno součty
studiu zaměstnání
8

49

9

0

0

50,00%

76,56%

64,29%

0,00%

0,00%

12,12%

74,24%

13,64%

0,00%

0,00%

8

15

5

2

1

50,00%

23,44%

35,71%

100,00%

100,00%

25,81%

48,39%

16,13%

6,45%

3,23%

16

64

14

2

1

Neexistuje statisticky významná závislost mezi dosaženým
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31

97

vzděláním

respondentů a proškolením v komunikaci s agresivním pacientem.
HA

Existuje statisticky významná závislost mezi dosaženým vzděláním respondentů
a proškolením v komunikaci s agresivním pacientem v tom smyslu, že bude
proškoleno v komunikaci s agresivním pacientem více respondentů s vyšším
vzděláním než účastníků průzkumu s nižším vzděláním.
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Tab. 23: Hypotéza 2 - Pearsonův chí-kvadrát

Statistika

Pearsonův chí-kv.

Dosažené vzdělání
x
Byl/a jste někdy proškolen/a
v komunikaci s agresivním
pacientem?
Chí-kvadr.
sv
p
11,00992
df=4 p=,02645

p= 0,02645 < než 0,05
Lze přijmout alternativní hypotézu, tj. že na 5% hladině významnosti existuje
statisticky signifikantní

závislost mezi dosaženým vzděláním respondentů a

proškolením v komunikaci s agresivním pacientem, ale v tom smyslu, že je četnost
respondentů s vyšším vzdělaním, kteří jsou proškoleni v komunikaci s agresivním
pacientem statisticky významně nižší, než četnost respondentů s nižším vzděláním, kteří
byli proškoleni v komunikaci s agresivním pacientem.
Hypotéza č. 3: Lze předpokládat, že sestry starší 44 let se spíše setkaly s agresivitou
než sestry mladší 44 let.
Tab. 24: Hypotéza č.3 – Věk respondenta x zkušenost s agresivitou
2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti
Věk respondenta
Setkal/a jste se někdy s agresivitou na
pracovišti?
Ano
Ne
Řádkové
součty
38
3
41
Pod 44 let
41,76%
60,00%
Sloupcová relativní četnost
92,68%
7,32%
Řádková relativní četnost
53
2
55
Nad 44 let (včetně)
58,24%
40,00%
Sloupcová relativní četnost
96,36%
3,64%
Řádková relativní četnost
91
96
Celkem
6
H0

Neexistuje statisticky významná závislost mezi věkem respondentů a zkušeností
s agresivitou.

HA

Existuje statisticky významná závislost mezi věkem respondentů a zkušeností
s agresivitou v tom smyslu, že se více respondentů starších 44 let setkalo
s agresivitou, než účastníků šetření mladších 44let.
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Tab. 25: Hypotéza č. 3: Pearsonův chí-kvadrát
Vek respondenta
x
Statistika
Setkal/a jste se někdy
s agresivitou na pracovišti?
Chí-kvadr.
sv
p
Pearsonův chí-kv. ,6445691
df=1 p=,42206
p= 0,42206 > než 0,05
Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje
statisticky signifikantní závislost mezi věkem respondentů a zkušeností s agresivitou.
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ZÁVĚR
Záměrem bakalářské práce na téma „ Agresivita ve zdravotnictví a možnosti
jejího zvládání“ bylo zjistit na základě průzkumného šetření, míru výskytu agresivity na
vybraných pracovištích FN Motol a porovnat situaci mezi nimi a také stanovit, zda jsou
všeobecné sestry schopny správně reagovat na napadení agresivním pacientem.
Teoretická část byla věnována podrobnému definování agresivity, možnostem
jejího řešení, prevencí a závěrem byla uvedena kapitola s dříve realizovanými studiemi.
V empirické části bylo vycházeno z teoretických poznatků, na jejichž základě
byly stanoveny cíle pro empirickou část, které je možné prohlásit za splněné. Pro
získání potřebných dat byla použita kvantitativní metoda pomocí strukturovaného
dotazníku.
Průzkum ukázal, že agresivita v oblasti zdravotnictví není nic neobvyklého a tento
trend se může v budoucnosti ještě zhoršovat, vzhledem k celkovému klimatu v naší
společnosti. Do budoucna je vysoce nepravděpodobné, že by agresivní pacienti vymizeli
ze zdravotnických zařízení, už kvůli možným příčinám vzniku agresivity, jako je
duševní porucha, užívání psychotropních látek, nebo samotný strach o vlastní zdraví,
proto je důležité zaměřit se na faktory, které mohou výskyt agresivity snížit nebo aspoň
minimalizovat následky vzniklé v souvislosti s ní.
Výsledky průzkumu měly potvrdit základní předpoklad, že agresivita včetně
podnětů přichází především na místě Urgentního příjmu, protože právě zde jsou
naplňovány většiny aspektů, jež stojí za vznikem agresivního chování ze strany pacientů
směřující proti ošetřujícímu personálu. Tento předpoklad se nepotvrdil, analýzou
získaných dat bylo zjištěno, že agresivita není doménou pouze Urgentního příjmu, ale i
pracovišť Centra následné péče.
Některé sestry a další členové ošetřovatelského týmu, svým chováním, které
nemusí být v určitých situacích vhodné, mohou provokovat potencionální útočníky
k napadení. Například na základě nedostatečné znalosti anamnézy se může stát, že
personál použije nevhodné slovní spojení nebo svým jednáním nevědomě působí na
pacienta tak, že na základě jeho předchozích zkušeností vyvolá nelibé pocity vedoucí až
k agresivnímu jednání. Dokládá to výsledek průzkumného šetření, kde za druhou
nejčastější příčinou agresivity stojí nedorozumění v komunikaci, které uvedlo 22,68%
dotazovaných.
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Provedený průzkum přinesl pro následnou praxi poznatek, věnovat mnohem větší
prostor pro přípravu zdravotnického personálu, především v oblasti psychologie
s návazností na verbální projev. V této oblasti, je mnohem větší prostor pro zlepšení
současné situace, vzhledem k výsledkům průzkumu zabývajícím se vývojem
agresivního chování pacientům jak na urgentním příjmu, tak na odděleních následné
péče. V případě fyzické agresivity jsou možnosti především sester značně omezeny
jejich fyzickou konstitucí, proto je nezbytné věnovat právě psychické připravenosti
zvýšenou pozornost. Schopnost zvládnout takovou situaci kdy verbální agresivita může
přejít ve fyzické napadení, je třeba zejména u všeobecných sester cíleně budovat.
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Tab. 25: Hypotéza č. 3: Pearsonův chí-kvadrát
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Dotazník
Dotazník

Agresivita ve zdravotnictví
Vážené respondentky, vážení respondenti,
Jmenuji se Barbora Benešová a jsem studentkou 3. ročníku ošetřovatelství, studijního oboru:
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství na 2. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku, získané informace poslouží jako hlavní
podklad k praktické části Bakalářské práce na téma „ Agresivita ve zdravotnictví a možnosti
jejího zvládání“.
Dotazník je anonymní. Pokud nebude u otázky uvedeno jinak, zakroužkujte prosím jednu
vyhovující odpověď. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut.
Předem děkuji za Váši trpělivost a ochotu.
1. Setkal/a jste se někdy s AGRESIVITOU na pracovišti?
a) Ano
b) Ne
(Pokud NE, přejděte na otázku číslo 7)
2. Pokud ANO, o jakou formou agresivity se jednalo: (můžete zakroužkovat více hodících se
odpovědí)
a) slovní napadení
b) vyhrožování fyzickým násilím
c) pokus o fyzický útok proti své osobě
d) sexuální obtěžování
e) fyzické napadení
f) agrese proti předmětům
g) jiné: ___________________________________
3. Jak často se setkáváte s agresivitou na Vašem pracovišti:
a) denně
b) 1 a vícekrát týdně
c) 1 a vícekrát měsíčně
d) 1 a vícekrát ročně
e) jiné: ___________________________________
4. Z Vaší zkušenosti byl nejčastěji agresorem (útočníkem):
a) žena
b) muž
5. Kdo byl, dle Vašich zkušeností nejčastěji agresorem (útočníkem): (můžete zakroužkovat
více hodících se odpovědí)
a) pacient
b) rodinný příslušník
c) spolupracovník
d) jiné: ___________________________________
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6. Jaká byla podle Vás pravděpodobná příčina agresivity?
a) návykové látky
b) bolest
c) duševní porucha
d) nedorozumění v komunikaci
e) nedostatečné uspokojování potřeb pacienta
f) jiné____________________________
7. Myslíte si, že umíte zvládnout situaci s agresivním pacientem nebo rodinným
příslušníkem?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
8. Jak se zachováte při slovní agresí?
a) pokud začne pacient verbálně útočit, použijete k němu stejný přístup
b) zachováte klid, budete se chovat autoritativně, nenecháte se vyprovokovat, vyslechnete si
stížnost a pokusíte se jí řešit
c) zachováte klid a budete ignorovat jeho verbální útoky
d) jiné_____________________________________
9. Jak se zachováte při fyzické agresi?
a) budete se snažit dostat do bezpečí, zajistíte početní převahu personálu
b) na agresi zareagujete protiútokem
c) sami pacienta fyzicky omezíte, aby neublížil sobě ani ostatním
d) jako řešení zvolíte útěk od vzniklé situace
e) jiné _____________________________________
10. Jak byste se zachovali po incidentu s agresivním pacientem? (můžete zakroužkovat více
hodících se odpovědí)
a) vypsali byste dokument o mimořádné události
b) svěřili se s událostí kolegovi
c) situaci byste sdělili nadřízenému
d) incidentu byste nevěnovali zvláštní pozornost
e) jiné ____________________________________
11. Byl/a jste někdy proškolen/a v komunikaci s agresivním pacientem?
a) Ano, při studiu
b) Ano, v rámci zaměstnání
c) Nikdy
d) Jiné: __________________________________
12. Jaké opatření proti násilí existují na Vašem pracovišti: (můžete zakroužkovat více hodících
se odpovědí)
a) alarmy/ mobilní telefony
b) omezení přístupu veřejnosti
c) monitoring pacientů
d) zvláštní vybavení, ochranné prostředky
e) zvýšený počet zaměstnanců na pracovišti
f) standardy pro ošetřovatelskou péči s agresivním pacientem
g) žádné opatření
h) jiné_________________________
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13. Do jaké míry by vyjmenovaná bezpečnostní opatření byla účinná na Vašem pracovišti : (u
každé možnosti vyberte na škále jednu hodící se odpověď)
a) školení v komunikačních dovednostech, řešení konfliktů
b) investice do lidských zdrojů
c) screening a záznamy pacientů
d) vyšší počet zaměstnanců
e) omezení práce bez přítomnosti kolegů
f) registrace zaměstnanců na určitém místě
g) úprava prostředí
14. Jaké je Vaše pohlaví?
a) žena
b) muž
15. Uveďte kolik je Vám let?
________________
16. Na jakém oddělení pracujete:
a) Urgentní příjem
b) Centrum následné péče
17. Jaké vykonáváte povolání?
b) ošetřovatel/ka
c) zdravotnický asistent
d) všeobecná sestra
18. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?
a) základní vzdělání
b) vyučení nebo středoškolské bez maturity
c) středoškolské s maturitou
d) vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku.
S pozdravem Barbora Benešová.
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vůbec ne
vůbec ne
vůbec ne
vůbec ne
vůbec ne
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Příloha č. 2: Žádost o umožnění dotazníkového šetření
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