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Anotace

Cílem této práce bylo zjistit, jaké zkušenosti mají sestry v oblasti spolupráce s rodiči 

hospitalizovaných dětských pacientů a také jak tuto spolupráci hodnotí rodiče dětí. 

Teoretická část je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči o  dítě a jednotlivá 

vývojová období dětí. Součástí je i komunikace sester s dítětem a jeho rodiči. K této 

oblasti v neposlední řadě patří proces edukace rodiče v péči o  dítě. Práce dále 

přibližuje, jak dítě chápe nemoc, jaké jsou jeho potřeby a důležitost předcházení strachu

a hospitalizmu u dětí. Zařazena byla také kapitola o rodičovské výchově a jejich roli při 

hospitalizaci dítěte.  Důraz byl kladen na spolupráci sester s rodiči. Cílem praktické 

části bylo zhodnotit přínos hospitalizace rodičů společně s dítětem a posoudit, v jakých 

ošetřovatelských činnostech sestry s rodiči spolupracují. Zahrnuto bylo také hodnocení

samotných sester a rodičů v oblasti komunikace. Kvantitativní výzkum proběhl 

dotazníkovou metodou a byly splněny všechny stanovené cíle práce.

Annotation

The aim of this study was to determine what kind of experience have nurses with 

parents of hospitalized pediatric patients and how assess this cooperation the parents of 

those patients. The theoretical part focused on the nursing process in child care and 

particular developmental stages, includes communication between nurses and a child 

and his parents, the process of educating parents in child care. There is explained how a 

child understands the disease , what are the needs and the importance of preventing fear 

and from hospitalizm in children. This part also includes parental education and their 

role in the child's hospitalization. Emphasis was placed on collaboration between nurses 

and parents. The aim of the practical part was to evaluate the benefits of the 

hospitalization of a child together with a parent and to assess in which nursing activities 

nurses collaborate with parents. There was implicated evaluation rating of nurses and 



parents in the field of communication. Quantitative research was conducted by using 

questionnaires and were met all the objectives of the work.
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ÚVOD

Úvodem bych ráda uvedla důvody, které mne přivedly k výběru bakalářské práce 

s tématikou spolupráce sester s rodiči hospitalizovaných dětí.

Při praxi na dětských odděleních jsem se setkala s mnoha dětskými pacienty, kteří byli 

hospitalizováni sami, jiní s jedním z rodičů. Vždy když jsem měla chvíli, hrála jsem společně 

s dětmi nějaké hry. Právě v tu chvíli jsem si začala uvědomovat, jak se různí rodiče odlišně 

chovají. Postupem času na praxi, jsem si začala uvědomovat, že ne všichni rodiče, kteří jsou 

hospitalizováni společně s dítětem, jsou v nemocnici nezbytní. Většinou je obrovským 

přínosem hospitalizace dítěte společně s rodičem, protože je dítě ve stálém kontaktu s blízkou 

osobou a není tedy vystaveno psychické zátěži z odloučení. Někteří hospitalizovaní rodiče 

ovšem vyvíjí na dítě velký psychický nátlak, přehnaně je litují, dítěti nedají šanci se 

osamostatnit a sestrám nejsou v mnoha případech nápomocní. Proto jsem si vybrala toto téma, 

abych zjistila od sester, které na dětských odděleních pracují, jaký názor mají na rodiče ony, 

zda rodiče s nimi spolupracují a v jaké míře sestrám ulehčují jejich ošetřovatelskou péči.

Díky Chartě práv hospitalizovaného dítěte v nemocnici, která je přijata Ministerstvem 

zdravotnictví i v České Republice, došlo k významnému posunu ve zlepšení péče

o  hospitalizované dítě a jeho rodinu. V jednom z bodů Charty je vyjádřeno: ,,Děti

v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to 

možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby se na péči o  své dítě 

mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o  chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní 

účasti na něm.“

Rodiče, protože na to mají právo, chtějí být s dítětem hospitalizovaní a často se toho 

dožadují i v případech, kdy dítě už není tak malé a nemusí tedy být trvalá přítomnost rodiče v 

nemocnici nezbytná. Souhlasím s tím, aby u dětí mladších šesti let byl rodič společně 

s dítětem hospitalizován, berme v potaz, že kojící matky, vzhledem k provozním podmínkám 

oddělení, mají vždy přednost. U dětí starších šesti let lze považovat společnou hospitalizaci 

dítěte a rodiče za zbytečnou, vyjímaje děti s mentálním či tělesným postiženým, kdy péče 

rodinného příslušníka je často nenahraditelná. Děti, které se chystají do školy, se přece musí 

osamostatňovat a krátkodobá hospitalizace je dobrou zkušeností pro dítě. Pokud rodič a také 

sestra mu vysvětlí, proč jde do nemocnice a co se s ním bude dít, nemusí být rodič vždy 

přítomen.

Teoretická část je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči o  dítě a jednotlivá 

vývojová období dětí. Součástí je i komunikace sester s dítětem a jeho rodiči. K této oblasti 
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také patří proces edukace rodiče v péči o  dítě. Dále přibližuje, jak dítě chápe nemoc, jaké 

jsou jeho potřeby a důležitost předcházení strachu a hospitalizmu u dětí. Zařadila jsem také 

výchovu rodičů a jejich role při hospitalizaci dítěte.  Důraz kladu na spolupráci sester s rodiči. 

Cílem praktické části je zhodnotit přínos hospitalizace rodičů společně s dítětem a posoudit,

v jakých ošetřovatelských činnostech sestry s rodiči spolupracují. Pro lepší hodnocení 

dotazníků mezi sestrami a rodiči si děti rozdělím do dvou skupin dle věku dítěte a to děti 

mladší šesti let a děti starší šesti let. Upozorňuji, že během praxe jsem se setkávala s rodiči, 

kteří byli společně s dítětem v nemocnici hospitalizovaní, kdy jejich dítěti bylo čtrnáct, 

šestnáct i sedmnáct let. Právě u těchto rodičů jsem se setkala s tím, že děti přehnaně litovali, 

kritizovali sestry za nedostatečnou péči o  dítě a přitom sestrám ve většině činností ani nebyli 

nápomocní. Dítě samozřejmě nemohlo být samostatné, ani projevit svůj vlastní názor.

V empirické části se proto budu zabývat rozdíly v hodnocení sester a rodičů. Sestry 

rozdělím do dvou skupin dle jejich délky praxe na kratší než deset let a delší než deset let

a rodiče dle věku jejich dětí do šesti let a nad šest let. V otázkách, ve kterých se jednalo o 

přínos přítomného rodiče, ať už pro dítě, nebo sestru, i v hodnocení sester jsem rozlišovala 

názor sester na rodiče dětí do šesti let a starších šesti let.

V této práci bych chtěla nalézt míru spolupráce sester a rodičů na odděleních

a případně v jakých složkách se ještě dá spolupráce vylepšit. Chci zde zdůraznit důležitost 

spolupráce sester s rodiči hospitalizovaných dětí a také aktivního zapojování rodičů do 

ošetřovatelského procesu.
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1 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES

Abychom se mohli blíže zabývat tématem spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí, 

je nutné na tomto místě uvést vysvětlení několika pojmů, které neodmyslitelně patří k činnosti 

sestry na oddělení. Tyto aspekty posléze vedou k danému chování a jednání osob na oddělení, 

ať se jedná o  zdravotní sestry nebo právě rodiče.

1.1 Ošetřovatelský proces v pediatrickém ošetřování

Ošetřovatelský proces je děj, ve kterém zdravotní sestry poskytují péči pacientům, ať 

dospělého, tak dětského věku. Do ošetřovatelského procesu s velkým opodstatněním patří

i rodiče, či jiný doprovod dítěte, kteří jsou jeho významnou součástí. Rodiče se obvykle 

podílejí společně se sestrou na ošetřovatelské péči o  jejich dítě. Jsou mnohdy sestrami 

vnímáni jako velké ulehčení v jejich práci, stávají se součástí celého ošetřovatelského 

procesu. Z tohoto důvodu považuji za důležité uvést v úvodu práce kapitolu zabývající se 

ošetřovatelským procesem.

„Pediatrie je lékařský obor, který se zabývá dítětem a dospívajícím ve zdraví i 

v nemoci. Jako samostatný obor se dětské lékařství vyvíjelo od 19. století a s ním také dětské 

ošetřovatelství. Pediatrie se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením, rehabilitací, 

psychologickou a výchovnou péčí, prostředím, ve kterém dítě a dospívající žije, a sociálně 

ochrannou normou dítěte“. (Sedlářová, 2008, s. 13)

S rozvojem dětského lékařství je také úzce spojen vývoj dětského ošetřovatelství

a s tím souvisí i vzdělávání dětských sester. V oboru dětského ošetřovatelství je sestra pilířem, 

má proto své nezastupitelné kompetence. Cílem je zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči.

Metoda ošetřovatelského procesu umožňuje uspořádaný a utříděný přístup k dítěti

i jeho doprovodu v nemocnici. Sestra takto může snadněji stanovovat diagnózu a sesterskými 

činnostmi řešit aktuální i eventuální problémy dětského pacienta v každém prostředí. Sestra 

vždy musí dítě posuzovat s ohledem na vývojová specifika dítěte. Také v podmínkách 

současné české pediatrické ošetřovatelské praxe je přijímáno pět součástí ošetřovatelského 

procesu.

Posouzení. v této fázi procesu je zahrnuto sbírání dat, ověřování a třídění údajů

o  zdravotním stavu a stavu jednotlivých potřeb dítěte. Posouzení neprobíhá pouze jako první 

fáze ošetřovatelského procesu, ale je realizováno v období veškerého vývoje. Zdrojem 

informací není pouze samotné dítě, ale také jeho rodina, blízcí, zdravotnická dokumentace, 

pedagogové, profesionálové z okruhu zdravotníků apod. Sestra zvažuje data jak z osobního 

http://sestra.org/Sestra
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hlediska pacienta, tak i právě z jeho okolí. Zjišťování informací lze nejlépe zajistit členěným 

rozhovorem, kde můžeme nejsnáze zhodnotit oblast fyziologickou, psychickou, sociální

a spirituální. 

Pozorování a rozhovor doplňuje fyzikální vyšetření dětí, které poskytuje sestře 

zprávu o  dítěti a jeho nynějším zdravotním stavu. Fyzikální vyšetření dítěte se musí řídit 

zvláštnostmi daného dítěte (jeho věkem, stupněm vývoje, zkušenostmi s vyšetřením, citovým

stavem, přítomnosti bolesti apod.).

Ke snaze dosáhnout ošetřovatelských diagnóz nám slouží i různé přesně 

stanovované nástroje, určené na měření jednotlivých úkolů organismu - testy a škály.

Diagnostika. Sestra objasňuje a rozebírá výsledky pozorování, rozhovoru

a fyzikálního vyšetření. Takto ošetřovatelská diagnostika je stále ve vývoji, v současnosti je 

vhodným diagnostickým rámcem klasifikace pomocí NANDA-1 taxonomie.

Plánování ošetřovatelské péče. Vytyčování ošetřovatelských dlouhodobých 

záměrů a činností, které vedou k dosažení určitého cíle a intervencí se zaměřením na péči

o  dítě. Důležité je zabezpečení vyhovujícího vývoje dítěte. Jedinečností pediatrického 

ošetřování je zaměření se na spolupráci s rodinou dítěte, která bývá pro dítě významnou 

součástí. 

Realizace. Na základě sestaveného plánu ošetřovatelské péče uskutečňuje

dětská sestra ošetřovatelské intervence a činnosti. Jejím cílem je dosáhnout žádoucího 

výsledku. Všechny ošetřovatelské aktivity musí sestra pečlivě zaznamenávat do plánu 

ošetřovatelské péče, ovšem až po jejich vykonání.

Hodnocení. K hodnocení je vhodné používat Likertovy škály, kdy ve shodě s 

NOC značí číslo 1 nejméně žádoucí výsledek a číslo 5 nejvíce žádoucí stav 

dítěte/rodiny/pacienta. (Sikorová, 2011)

1.2 Práce sestry na dětském oddělení

Práce dětské sestry je práce zodpovědná. Sestra, společně s dalším zdravotnickým

personálem, se podílí na léčbě pacientů, na jejich zotavování a uzdravování a to jak 

při akutních, tak dlouhotrvajících onemocněních. Zmiňuji tuto kapitolu, abychom pochopili 

obsahovou náplň práce sestry na dětských odděleních. Dětská sestra může pracovat v široké 

škále zdravotnických zařízení, kde se setkává s prenatální péčí u matek, porodnickou péčí, 

úrazy dětí, s preventivní péčí o  zdravé děti, až po výkony v život ohrožujících situacích

a pomoci rodinám s péčí o  dítě nevyléčitelně nemocné. Dětská sestra je tedy povolání, ve 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Person%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akutn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akutn%C3%AD&action=edit&redlink=1
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kterém má sestra mnoho možností, v jakém oboru se specializovat a příležitostí profesního 

růstu dle osobních zájmů. Sestry se taktéž mohou účastnit lékařského a ošetřovatelského 

výzkumu.

Dětské sestry jsou zapojovány do všech aspektů v péči o  dítě a jeho rodinu. Podpora 

růstu a zdravého vývoje jednotlivce je hlavním zájmem sestry, stejně tak jako blaho dítěte

a jeho rodiny.

Kvalitní ošetřovatelská péče sestry vychází z vytvoření vztahu mezi sestrou

a dítětem/rodinou. Navození spolupráce bývá základem možnosti mapování jejich potřeb

a pocitů. Takto sestra utváří vyhovující podmínky pro přímou komunikaci s rodinou, která 

nebude mít pochybnosti se svěřováním. Lépe a včas pak může sestra rozpoznat náznaky 

poukazující na nedostačující potřeby dítěte a rodiny. (Sikorová, 2011)

Jak dále uvádí Sikorová (2011), mezi úkoly dětské sestry patří:

 působit v předcházení onemocnění a podpoře zdraví;

 účinkovat v oblasti zdravotní výchovy;

 pracovat v oboru poradenství;

 zapojit se v respitní péči – v krátkodobé úlevové péči pro rodinné příslušníky

a opatrovníky, kteří trvale pečují o  vážně duševně nebo tělesně postiženou osobu;

 působit v oblasti zajišťování spolupráce s dalším profesionálem podílejícím se na péči

o  dítě a rodinu;

 uskutečňovat etická rozhodnutí a chovat se dle morálních principů;

 plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči o  dítě/rodinu pomocí ošetřovatelského procesu.

Sedlářová (2008) uvádí pozici sestry v pediatrii jako nezastupitelného jedince

v ošetřovatelském procesu. „Dětská sestra organizuje a řídí ošetřovatelskou péči, ve své 

činnosti se zaměřuje na spolupráci s rodinou. Do procesu léčení a preventivní a výchovné 

péče je cílem zapojit i rodinu.“ (Sedlářová, 2008, s. 16)

Role zdravotních sester prochází neustálým rozvojem. Měnící se doba přináší sestrám 

trvale nové požadavky na odborné znalosti a dovednosti. Obzvlášť je naléháno na 

zdokonalení komunikačních dovedností.

Sestra bývá chápána jako součást zdravotnického týmu, specifikem sestry ovšem je 

péče nejen o  fyzickou stránku dítěte, ale i schopnost pečovat o  psychickou stránku jeho a 

i jeho rodiny, s čímž přímo souvisí právě i důležitost efektivní komunikace. (Bartošíková, 

2000)
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1.2.1 Osnova plánu ošetřovatelské péče

Pro úplnost uvádím osnovu plánu ošetřovatelské péče, která nám přibližuje náplň 

práce sester nejen na dětských odděleních. Z této části jsem čerpala otázky do dotazníku, 

protože právě v řadě těchto činností mohou sestrám pomáhat rodiče.

Takto udává osnovu ošetřovatelské péče Nečasová (2003):

Režim dítěte:

Sestra obstarává činnosti, které přispívají k zajištění pohybového a denního režimu dítěte.

Patří sem nejen správné naplánování ošetřovatelské péče, aby odpovídal samotnému režimu 

dítěte, ale také péče o  polohu dítěte, například při bolesti, nebo pokud je imobilizováno. 

Dítěti je nutné zaručit správný denní režim i tím, že sestra, dle věku dítěte, mu upravuje 

podmínky pro spánek a zábavu, tedy uzpůsobuje pomocí žaluzií situaci dítěti ke spánku, nebo 

naopak rozsvícením lampičky jej probouzí.

Terapie:

Aplikace léčebných přípravků, kdy sestra musí ovládat správný postup při podávání léků, 

místa aplikace a znát vždy hlavní i vedlejší účinky léků. Také musí rozumět terapeutickým 

výkonům a umět je popsat dítěti a rodičům. K zajištění terapie slouží i mnoho her a hříček, 

díky kterým sestra odvede pozornost dítěte při nepříjemném či bolestivém podnětu.

Diagnostické výkony, vyšetření:

U diagnostických výkonů je vždy nejdůležitější příprava dítěte na vyšetření, kdy mu nesmíme 

nikdy lhát. Dítě by mělo vědět, co ho čeká a proč ho to čeká. Důraz klademe také na to, že mu 

vysvětlíme, zda to bude bolet a případně jak moc. O dítě pečujeme i během prohlídky, kdy mu 

vysvětlujeme postup, co právě děláme. U menších dětí odvádíme pozornost různými 

otázkami, aby dítě nemyslelo jen na to, co sestra či lékař provádí. Sestra po ukončení 

vyšetření dětského pacienta pochválí a dále kontroluje jeho stav a eventuální změny.

Strava:

Základní biologickou hodnotou je strava. Sestra zajišťuje její správné podání a také dbá 

na výchovné stanoviska stravování. Obzvlášť batolatům a dětem předškolního věku je 

důležité věnovat individuální pozornost při jídle. Vždy musí mít sestra na paměti dietu

a případné lačnění pacienta dle onemocnění či vyšetření. 

Hygienická péče:

Dbát důrazu musí sestra na intimní hygienu u ležících dětí, ale často i dospívajících 

mladistvých, dále na mytí vlasů, stříhání nehtů apod. V oblasti hygienické péče dětská sestra 

uplatňuje svoji schopnost výchovného působení při utváření a posilování hygienických 
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návyků. Sestra dle věku dítěte mu buď pomáhá s provedením hygieny či přikládá důraz na 

kontrolu jejího provedení.  

Péče o  vyprazdňování:

Dětská sestra sleduje a pečlivě zaznamenává pravidelnost, množství moče a stolice, její 

konzistenci, eventuelně příměsi, ale také posiluje či pěstuje hygienické návyky přiměřeně 

k věkovým zvláštnostem dítěte, o  které pečuje. Bilance tekutin sestře mnoho prozrazuje

o  stavu dítěte.    

Měření fyziologických funkcí:

Mezi povinnosti sestry také patří správné sledování a zaznamenávání naměřených hodnot, 

posouzení odchylek a včasné informování lékaře. Proto sestra musí znát hodnoty specifické 

pro různá období dětského věku a zásady při měření fyziologických funkcí.

Výchovné zaměstnávání, individuální psychologický a sociální přístup k dětem

a jejich rodičů:

Aby dětská sestra uměla dítě přiměřeně zaměstnat, podněcovala je, potěšila je a uměla pomoci 

jim, popřípadě i jejich rodičům při zvládání náročného souhrnu okolností jako je 

hospitalizace, musí sestra znát psychomotorický vývoj, etapy duševního vývoje, věkové 

zvláštnosti a mít komunikativní dovednosti.

1.3 PROCES EDUKACE V PÉČI O DÍTĚ

Pro zlepšení spolupráce sester s rodiči a jejich dítětem přispívá edukační proces, který 

zde zmiňuji. Určitými činnostmi, kterými sestra díky edukačnímu procesu učí rodiče a také 

samotné děti novým poznatkům, vedou ve výsledku k utužování jejich vzájemného vztahu.

Důležitou součástí je pečlivá příprava průběhu edukace. Usnadňuje práci sestry a také 

stimuluje pacienta a jeho rodinu k další léčbě. Pokud je plán důkladně připraven, pacient

i jeho rodič vidí, že jim ošetřující osoba věnuje velkou pozornost a přistupuje pak k edukaci 

zodpovědněji.

Sestra provádějící edukaci si musí o  pacientovi a jeho rodině zjistit důležité 

informace. Při pohovoru s nimi nachází názory na hodnotu zdraví, připravenost a ochotu učit 

se a odhodlání přijmout navrhovanou změnu chování a dosavadního životního způsobu 

života. 

Pro přípravu edukačního plánu je také nutné znát společenské a ekonomické okolnosti, 

které mohou výsledky do značné míry ovlivnit. Při zjišťování ekonomické situace je nutné 

postupovat taktně.
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Klíčový je taktéž individuální přístup k pacientovi a ohled na jeho celkový stav. 

Pacient, či jeho rodina, pokud se necítí dobře, má bolesti nebo zvýšenou teplotu, není schopen 

naplno vnímat sestru. Edukaci značně ovlivňuje i psychický stav pacienta.

Plán edukace by se měl měnit v závislosti na aktuálních potřebách pacienta, délka

a časová dotace výuky mohou být různé. Vždy je nutné si předem promyslet a připravit 

potřebné pomůcky k nácviku. Měli bychom se postarat o  odstranění případných rušivých 

prvků na oddělení. Edukace nejvhodněji probíhá v klidném prostředí a v soukromí určitého 

pacienta a případně jeho rodiny.

Sestra provádějící edukaci, průběžně zhodnocuje dosažené výsledky, utváří závěrečné 

hodnocení a ujišťuje se, zda pacient pochopil její cíl edukace. Zda si osvojil nové znalosti 

nebo dovednosti, nebo přizpůsobil svůj denní režim a je schopen si jej dále udržovat a to i po 

propuštění z nemocnice.

Neodkladnou složkou edukačního projektu je Záznam o  edukaci. Ten poskytuje 

zprávy o  pacientově poučení všem členům ošetřovatelského týmu a tím brání dvojímu 

zpracování dílčích lekcí.  Pacient tyto lekce podepíše v Záznamu o  edukaci po jejich splnění.

Tímto se také sestry ochrání před případnými stížnostmi pro neposkytnutí informací.

Aby sestra mohla vykonávat roli edukátorky, musí mít potřebné znalosti z oboru

medicíny a ošetřovatelství a dále je důležité, aby uměla naznačit ochotu pomoci pacientovi. 

Sestra jako edukátorka má za cíl vytvořit motivující a podporující atmosféru (povzbuzení, 

pochvala). Sestry komunikační a didaktické dovednosti musí umět přijatelně aplikovat,

v souladu s vhodnými kulturními a profesionálními normami. (Svěráková, 2012)

Vytvoření plánu edukace pro dítě a jeho rodiče je pro sestru náročné. Liší se od 

edukace dospělého pacienta a je ztížená právě přítomností rodiče. Proto zde píšu zásadní body

v edukaci dítěte čerpané z literatury.   

V každé profesi, zejména v těch, ve kterých jsou lidé odpovědní za péči o  děti, by 

měli být ochotni se učit novým věcem, dle nejnovějších informací a nápadů. V posledním 

desetiletí dvacátého století, prošla edukace v péči o  dítě značným rozvojem. Přes mnoho 

nových iniciativ se za jádro tohoto projektu stále považuje dobrá spolupráce s dětmi

a jejich rodinami. (Lindon, 2003)

Edukace dětí a rodičů není jednorázovým zasvěcením do problému, ale dlouhodobým

postupem, který se předem plánuje a nadále se prolíná celou hospitalizací. Základní význam 

má při přijímání dítěte do nemocnice, před každým léčebným výkonem nebo vyšetřením

a také před samotným propuštěním do domácí péče.
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Před začátkem edukace musíme nejprve zjistit, co dítě a rodiče o  dané problematice 

vědí, jak tyto nesnáze vnímají a zda jsou schopni se učit. Důležitým činitelem také bývá 

zjištění případných smyslových omezení. Pokud se jedná o  situaci, kdy se setkáváme s

cizincem, je hlavním úkolem zjistit, jakým jazykem mluví a jakým jsme schopni se s ním 

dorozumět. Pokud ošetřující personál není jazykové vybavený, je potřeba navázat spolupráci 

s tlumočníkem.

Dle onemocnění, jakým je dítě postiženo, jaká jsou jeho specifika v péči o  ně a jak je 

způsobilá jeho matka, stylizujeme ošetřovatelské diagnózy a cíle naší edukace. Na jejich 

základě pak vytváříme plán edukace, který dále můžeme podle průběžného hodnocení 

doplňovat a měnit.

Veškeré činnosti v souvislosti s edukací musí být zaznamenávány do dokumentace. 

K těmto účelům jsou nyní na odděleních v dokumentaci umístěny zvláštní edukační archy, 

které sestrám usnadňují tuto administrativní složku práce.

Edukace v péči o  dítě je značně specifická a má zásadní význam nejen pro dítě, ale

i pro jeho rodinu. Během edukace se sestra musí neustále ujišťovat, že pacient i jeho rodiče 

všemu správně rozumí a také jim musí dát možnost klást doplňující otázky. Zásadní sdělení je 

vhodné opakovat vícekrát. Edukaci je nutné vždy přizpůsobit věku, psychické a jazykové 

zralosti a zdravotnímu stavu dítěte. (Sedlářová, 2008)

1.4 Komunikační dovednosti sestry ve spolupráci s rodiči

Pro dorozumívání používají osoby mezi sebou komunikaci. Není tomu jinak ani při 

komunikaci sester na odděleních s ostatními sestrami, dalšími zdravotníky, dětmi a jejich 

rodiči. Sestra musí být v těchto dovednostech vzdělaná, aby odhadla stupeň profesionální 

komunikace s různými osobami v jejím okolí. Řeč je považována za klíčovou složku 

mezilidské komunikace, proto se jí zabývám i ve své práci. 

Vše, co se děje uvnitř nás, i styk s okolím, se odehrává díky komunikaci a interakcím. 

Interakce jsou odezvy lidí navzájem, které probíhají neustále. Při vzájemné výměně 

informací, hovoříme o  komunikaci. Sestra užívá obratnost komunikovat s pacientem jako 

součást odborného vybavení. Umění komunikovat slouží k navázání a rozvíjení kontaktu 

s pacientem. V praxi sestra používá tři druhy profesionální komunikace:

1. Sociální komunikace. Jedná se o  běžný hovor, ve kterém jde o  kontakt s nemocným

dítětem a jeho rodinou. Pacient kladně přijímá možnost hovoru s dalšími lidmi, protože
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v nemocniční péči má snížené možnosti sociálních kontaktů. Pokud je dítě 

hospitalizováno v nemocnici samo, často ulpívá k nějaké sestře a bere ji jako tetu na 

hlídání. Sestrám navázání vztahu s nemocným a s jeho rodinou usnadňuje další 

komunikaci při ošetřování.

2. Specifická (strukturovaná) komunikace. Oblast komunikace, ve které sdělujeme 

zásadní fakta, probouzíme zájem pacienta k další léčbě, působíme edukačně atd.

V takových stavech jsou zvýšené nároky na srozumitelnost sdělení a přijatelnou podobu

vzhledem k aktuálnímu stavu nemocného. Nejedná se o  vysvětlování okolností pouze 

rodičům, ale i samotnému dětskému pacientovi, dle jeho věku a rozumovým schopnostem. 

Na závěr je nutné ověření, zda nemocný sdělení rozuměl a souhlasí s ním. V případě dětí 

se obvykle při ověřování obrátit právě na jeho doprovod. 

3. Terapeutická komunikace. Odehrává se často pomocí rozhovoru přímo s nemocným. Při 

každodenním kontaktu s pacientem mu poskytujeme formu jistoty a pomoc v nesnadných 

chvílích, při rozhodování, přijímání nepříjemných či závažných skutečností a pomáháme 

jemu i jeho rodině přizpůsobit se na zvraty v jeho životě. Terapeutický rozhovor má za cíl 

zvýšit účinnost jiných léčebných přístupů, ať somaticky či psychosomaticky nemocných.

(Venglářová, Mahrová 2006)

1.4.1 Verbální komunikace

Schopnost správně komunikovat ocení sestra nejen při každodenní práci, kdy sestra 

hovoří s dalšími sestrami, lékaři a ostatními pracovníky ošetřovatelského týmu, ale také při 

vyřizování různých telefonátů s jinými pracovišti a v neposlední řadě verbální komunikace je 

zásadní pro podávání informací rodičům hospitalizovaného dítěte. Efektivní sdělení lidem ve 

svém okolí vede ke zlepšení vztahů, proto následující řádky, kde zdůrazňuji hlavně správnou 

komunikací mezi sestrou, rodičem a jeho dítětem.    

„Verbální (slovní) komunikací rozumíme dorozumívání se pomocí slov, případně 

jinými znakovými symboly. Význam komunikovaného dotváří neverbální složka komunikace.“ 

(Venglářová, Mahrová, 2006, s. 11)

Aby komunikace byla úspěšná a přinesla to, co od ní očekáváme, musíme sledovat 

řadu prvků a to dle Venglářové a Mahrové (2006) ze složky verbální i neverbální

komunikace. 

Jednoduchost
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Sdělení pro samotné dítě a také jeho rodiče musí být stručné a jasné. Používáme běžné slovní 

obraty na místo medicínských a komplikovaných pojmů. Patří sem také ověření, zda rodič

porozuměl tomu, co my jsme mu chtěli vyjádřit.

Stručnost

V případě, kdy rodič je v nemocnici s nemocným dítětem, má obavy a nejasná očekávání, 

bývá citlivý na čas a chce co nejdříve vědět, co se s jeho dítětem děje. Stručná informace 

působí profesionálním přístupem. Mějme vždy na paměti, abychom rozhodující informace 

říkali hned zprvu, protože rodič pak začne pro množství nových informací tato sdělení 

postupně vytěsňovat. Po stručném sdělení je nutné dát rodičům a dítěti prostor pro případné 

dotazy.

Zřetelnost

Při komunikaci s nemocným dítětem a jeho doprovodem musíme výslovně vyjádřit podstatu 

věci, kterou jim sdělujeme. Mluvíme jasně a srozumitelně. Nesmíme zapomínat na vliv 

neverbálních projevů, jež celou komunikaci výrazně ovlivňují.

Vhodné načasování

Nejprve se postaráme o  dítě, aby dostalo veškerou péči, kterou potřebuje, což je zásadní pro 

zdravotníky, i pro samotné rodiče dítěte. S tím právě souvisí i načasování, které zohledňujeme 

zvláště u závažných témat. Předpokladem pro sdělení bývá klid, soukromí, nerušené místo pro 

hovor a dostatek času na dítě a rodiče.

Adaptabilita

Ráz hovoru je nutný přizpůsobovat reakcím nemocného dítěte a jeho rodiče, kterým věnujeme 

náležitou pozornost. Sledujeme jak jejich odpovědi, ovšem všímáme si i neverbálních 

projevů, které nám také mnoho prozrazují. Při rozrušení u sdělení je zásadní rodičům

ponechat čas na oddych.

1.4.2 Neverbální komunikace

Neverbální komunikace je zásadní složkou, která ovlivňuje celkovou komunikaci. 

Díky té si předáváme vědomě či nevědomě informace o  tom, jak vnímáme sebe i toho s kým 

mluvíme, například naše napětí a rozpoložení. Abychom se tedy mohli před rodiči chovat i 

v mimoslovní komunikaci profesionálně, musíme se naučit kanály neverbální komunikace. To 

také platí i v opačné situaci, kdy my sestry potřebujeme porozumět dětem a úspěšně s nimi 

komunikovat.

„Důležitou součástí, při které se učíme, jak být schopnou a společenskou lidskou 

bytostí, je osvojení si schopnosti vysílat neverbální informace. Stejně důležité je také naučit se 
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těmto informacím rozumět. Tyto dovednosti si osvojujeme již od dětství.  Děti neverbálně 

vyjadřují situace a pojmy ještě předtím, než dokážou stejnou informaci vyjádřit slovy. 

Mimoslovní komunikace tedy vytváří nesmírně cenné okno, díky kterému můžeme sledovat 

sociální, emoční a kognitivní vývoj.“ (Doherty-Sneddon, 2005, s. 20)

  

Neverbální komunikace poskytuje další podstatnou možnost vyjádření. Pohled, gesto, 

výraz tváře jsou považovány za komunikační kanály, které umí využívat už děti, a to ještě 

před rozvojem vlastní řeči a pak současně i s ní. Z neverbální komunikace můžeme 

vydedukovat průkaznost myšlenek, pocitů a znalostí.

Jestliže chceme s ostatními komunikovat účinně, musíme se naučit rozumět různým 

mimoslovním signálům. Někdy to bývá snadné, v dalším případě zase dosti obtížné. 

Mimoslovní signály zůstávají podstatnou součástí i v dětském komunikačním rejstříku.

Neverbální komunikace má řadu forem a ubírá se také několika směry, jsou to: gesta 

rukou; pohled očí; výrazy obličeje; dotyk; držení těla; prostorové chování; tělesný vzhled;

mimoslovní hlasové projevy; pach. Směry mohou vypadat na první pohled dost odlišně, 

pokud se ale zamyslíme důsledněji, dospějeme k závěru, že kanály nám vypovídají o  tom, co 

se děje v našem nitru, včetně toho, co si myslíme a jak se cítíme. Někdy těmito 

komunikačními směry vysíláme informace se záměrem, častěji ovšem aniž bychom si jich 

byli vědomi. 

Komunikace dospělých mezi sebou se samozřejmě obvykle ve velké míře odlišuje od 

pravidel způsobu interakce mezi dospělými s dětmi. Zásadní vliv to má na chování

a reagování dětí ve společenských situacích a také na ovlivňování našich reakcí vůči dětem.

Obličej a jeho mimické svaly jsou pro nás užitečným ukazatelem duševních stavů, 

zvláště u dětí tak můžeme odhadnout míru jejich porozumění. To je základním určujícím 

znakem za okolností, kdy se snažíme dětem něco vysvětlit nebo pokud mapujeme, co již vědí. 

Děti mladší devíti let naznačují neverbálně pochopení či neporozumění okruhu problémů, 

aniž by musely slovně říci, zda ji chápou. Úkolem zdravotní sestry je, aby se ujistila, zda dítě 

rozumí tomu, co po něm chce. Ovšem musíme mít na paměti, že samy děti si někdy 

neuvědomují, zda něco chápou, či nikoliv. Právě toto je zásadní, aby rodiče i sestry dokázali 

zachytit neverbální známky nepochopení dětí a podle nich usoudili, jak značnou výpomoc dítě 

požaduje.

Průkaznost, že dítě něčemu porozumělo, je různorodá a sahá od četných pohybů těla 

až ke konkrétním posunkům, jakým je kývání hlavy, pohled do očí, symbolická gesta a dále 
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výrazům obličeje, kterými jsou například rozpaky.  Smysl těchto náznaků je však do jisté 

míry nejasný. (Doherty-Sneddon, 2005)

O efektivní komunikaci mluvíme tehdy, pokud obě komunikující strany mají dobrý 

pocit ze vzájemného působení. v povolání, jakým je i zdravotní sestra, se za efektivní 

komunikaci považuje taková, ve které si jasně stanovíme cíle a v konečném výsledku vede 

k rozpoznání problémů nemocného, případně k jejich vyřešení společnými činnostmi. Ani na 

jedné straně by tak nemělo docházet k plýtvání své energie. Správně provedená komunikace 

ve výsledku navozuje vztah důvěry mezi sestrou a pacientem/jeho rodičem, který ji potřebuje. 

Efektivní komunikace je podmiňována, jak uvádí Pokorná (2010), plněním sedmi bodů – tzv. 

„sedmi C“:

Credibility – důvěryhodnost: komunikace pramení z důvěry a víry, kdy děti a rodiče 

spoléhají na sestru a na její kompetentnost při poskytování informací v dané oblasti potíží.

Context – kontext: komunikační plán musí odpovídat v souvislosti s prostředím, ve 

kterém podáváme sdělení, protože efektivní komunikace si žádá podporu sociálního prostředí.

Pro dítě je dobré, že je přítomný rodič, pro doprovod dítěte bývá výhodnější, pokud jsou u 

sdělování významných informací současně oba rodiče, či jiná blízká osoba.

Content – obsah: sdělení musí mít pro příjemce smysl a být pro stav dítěte podstatný.

Clarity – jasnost: sdělení musí být vyjadřováno v jednoduchých pojmech. Složitější 

postoje by měly být zhuštěny do základních zásad, hesel, nebo stereotypů. Čím dále obsah 

postupuje, tím by měl být jednodušší.

Continuity and consistency – kontinuita a konzistence: komunikace se vyznačuje jako

nikdy nekončící proces, který vyžaduje vytrvalé opakování, které často sami rodiče vyžadují. 

Samotné sdělení pak musí být konzistentní.

Channels – kanály: jednou vytvořené komunikační směry je třeba vhodně využívat, 

protože tvorba nových je dost složitá. Informace vyjádřené několika komunikačními kanály 

pak příjemce sdělení spojuje v různé hodnoty.

Capability – schopnost veřejnosti: komunikace je závislá na možnostech dětí a rodičů, 

kteří je přijímají, proto je nejefektivnější, jestliže vyžadujeme co nejmenší zvláštní úsilí na 

jejich straně, k čemuž je předpokladem znát jejich zvyky, schopnosti přijímat sdělení, znalosti 

apod.

1.4.3 Zásady komunikace s dětmi

Každý z nás se nepochybně dostal do situace, kdy po vyřčení informací byl druhým

nepochopen. Nejasnosti a neporozumění plynoucí z tohoto byly mnohdy objasněny až 
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s odstupem času. Jenže dítě se své komunikační dovednosti postupně učí a proto je naší 

povinností se jim naučit porozumět. Z tohoto důvodu jsem zařadila kapitolu zabývající se 

zásadami komunikace s dětmi, abychom nejen my sestry uměly děti co nejvíce chápat, ale 

také mohly poradit rodičům, jak se svými dětmi komunikovat.

Komunikace s dětmi a mládeží může být pro sestru dosti náročná. Není totiž tak 

jednoduchá, jako řeč s dospělými. Mluva s dětmi je složitější a náročnější v souvislosti

s charakteristickými specifiky různých vývojových období. (Okoronkwo, 2010)

Základ komunikace s dětmi vyjadřuje několik základních myšlenek. Podle Doherty-

Sneddon (2005) uvádím obecný rámec, v němž se zabývá myšlenkami o  dějích, s nimiž se 

setkáváme při každém shledání s dítětem. Myšlenky se vztahují ke komunikaci verbální

i neverbální. První čtyři z těchto zásad se týkají dospělých, další tři popisují doplňující 

podstatu účinné komunikace dospělých s dětmi. V situaci, kdy se nám dítě snaží něco 

vysvětlit, ale my ho nechápeme, nebo pokud nemáme ponětí, proč nemluvně pláče a my 

nedokážeme určit příčinu, můžeme si klást nějakou z následujících otázek:

1. Věnujeme dostatečnou pozornost všem komunikačním návodům, které nám dítě dává 

najevo?

2. Jaká zraková znamení k nám dítě vysílá?

3. Dělá nějaké posunky?

4. Vyhýbá se očnímu kontaktu, nebo se nám dívá do očí?

5. Upoutává záměrně naši pozornost?

6. Dělá něco, čímž se již projevovalo v obdobných situacích?

1. Zásada: Záměrnost

Neverbální komunikace je pojem, kterým můžeme označit všechny druhy chování,

v nichž se neúčastní řeč. Obzvlášť v prvním měsíci života dítěte, z chování dítěte získáváme 

informace, jež jsou neúmyslné. i tak je ovšem dětské chování dosti bohaté na zprávy tohoto 

typu. Děti se rodí s množstvím reflexů, kterým jsou pláč, sací reflex, úchopový reflex, reflex 

Babinského, úlekový reflex a další. Ty jsou právě významnými vnějšími ukazateli vnitřního 

vývoje mozku dítěte. Mění se postupně s vývojem dítěte, zvlášť v průběhu prvního roku

života – některé zcela vymizí, jiné se změní z reflexního chování na volní jednání.

Všechno chování dítěte nese určitou informaci, proto bychom na ně měli reagovat. Již

první pokusy o  záměrnou komunikaci podporují rozvoj komunikačních dovedností dítěte. 

Dítě se může projevovat jakkoliv, musíme proto jen dávat pozor na to, zda dítě určité chování

používá záměrně. Musíme však být obezřetní s ohledem na druh signálů, které budeme 
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podporovat jako komunikační nástroje, protože pro dítě ani pro vychovatele není příjemné, 

pokud si dítě zvykne používat pláč a kňourání jako prvotní komunikační znamení.

2. Zásada: Vizuální signály

Nejnápadnějším znakem v dětské komunikaci jsou vizuální náznaky. Vizuální 

souvislost umožňuje uskutečnit vzájemné působení a vysílat neverbální signály (pohledy, 

výrazy tváře a gestikulace rukou), je pro dítě základní schopností šířit do svého okolí 

pociťované myšlenky a pocity. Současně tak i jemu to usnadňuje porozumění ostatním lidem.  

Děti používají celou škálu zrakových známek, které nám tak umožňují nahlédnout do jejich 

citových, fyziologických a poznávacích procesů. Díky nim získáváme množství různých 

druhů informací o  emocích i projevech myšlení.  Dětská komunikace je výrazně ochuzena, 

pokud dítě nevidí osobu, s kterou hovoří, jako je například při telefonickém rozhovoru, kdy 

nedochází k přenosu zrakových signálů.

3. Zásada: Komunikace je vrozená

Zůstává řada činitelů, které jsou často považovány za důkaz, že daná dovednost nebo 

znak je vrozený. Pokud se jistá schopnost (například výrazy obličeje související s citovým 

stavem) vyskytuje i u nižších živočichů, je to známkou toho, že daná dovednost má kořeny

v evoluční minulosti. Za druhé, pokud se konkrétní dovednost vyskytuje ve všech kulturách, 

lze z toho usuzovat, že tato vlastnost musí kořenit v našem genovém základu, jelikož její 

přítomnost není ovlivněna rozmanitými zkušenostmi různých společenství. Pokud si děti 

osvojí jistou dovednost ještě před tím, než se ji podle všeho mohly naučit, je to dalším

důkazem toho, že se narodily s touto dovedností nebo s podstatným předpokladem k ní.

4. Zásada: Komunikace je naučená

Děti se postupem času a vývojem musí naučit, jak nejefektivněji využívat svých 

neverbálních schopností a jak se vyznat v signálech, které vysílají ostatní lidé jim a mezi 

sebou navzájem. Děti využívají znamení, jako jsou pohled a výraz obličeje, a to ještě dříve, 

než úplně pochopí jejich naprostý význam a pravidla, která je určují. Řeč beze slov se rozvíjí 

ještě v mladším školním věku, v případě některých hledisek výrazů tváře až v období 

dospívání. Hodnotné vzájemné spolupůsobení umožňuje dětem používat a dále rozvíjet 

komunikační dovednosti.
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5. Zásada: Dospělí by měli být pozorní

Abychom mohli z dětských signálů získat co nejvíce informací, musíme dětem 

věnovat dostatečnou pozornost. Jestliže budeme sledovat mimovolní náznaky dětí a budeme

naslouchat jim a také tomu, co nám děti říkají, pomůže nám to snáze pochopit a všímat si, co 

děti potřebují vyjádřit.

6. Zásada: Schopnost reakce

Pokud budeme odpovídat na potřeby dítěte v rozumném časovém rozmezí a pečlivými 

prostředky, pomůžeme tak dítěti získat sebevědomí. Bude tak moci být přesvědčené

o  dosažitelnosti opatrovníka a snáze zjistí, kde jsou stanovené meze. Při reakcích na pokusy 

dítěte o  komunikaci, pomůžeme rozvíjet jeho porozumění komunikaci.

7. Zásada: Opora

Značná část vývoje se děje v souvislosti s individuálním zkoumáním a objevováním 

dítěte, ovšem významná část vývoje pramení také z mezilidského působení a toho, jaké 

poučení si z nich dítě odnáší. Oporou máme na mysli, když dospělý dokazuje dítěti podporu

při vzájemném porozumění. Představa se vztahuje na kteroukoliv pomoc dítěti, ať už učíme 

batole stavět věž z kostek, či pomáháme středoškolákovi s pochopením učební látky. Aby byl

dospělý dítěti účinnou podporou, musí dokázat důkladně posoudit schopnosti a úroveň 

znalostí dítěte, protože jedině tak mu může pomoci a ve vhodný čas podat nové poznatky. 

Dítě slovně i mimoslovně sděluje své vědomosti, je na dospělém, aby je správně posoudil

a odhadl, jak rozsáhlou pomoc bude dítě potřebovat. (Nečasová, 2003) 

Pro prosperující komunikaci s dítětem je nutná znalost vývojových stadií dítěte a jejich 

zvláštností. Dítě v období nemoci je totiž zvláště citlivé. Náležitá komunikace sestře pomůže

v navázání vzájemného vztahu s dítětem a tím pak snáze dosáhne úspěšné spolupráce. Sestra

v nemocnici je s dítětem v přímém styku hned vedle rodiče. v kontaktu s dítětem by sestra 

neměla být pouze zdravotník, ale měla by být pro dítě také společnicí při hře, náhradní 

kamarádkou a rodičem. Vždy by měla být tou, co dítě vyslechne, zůstane klidná a dokáže mu 

poradit. Pro dítě je oporou a to pak ví, že mu rozumí. Značný význam hrají známky

neverbální komunikace na všech úrovních:

 Hlavní roli má spojení se s dítětem pomocí očního kontaktu a úsměvu;

 Zvláště z počátku se nad dítě nikdy povyšujeme, ale volíme pozici, kdy máme s dítětem

stejnou úroveň očí vzhledem k výšce dítěte (přidřepnout);
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 Zásadní je všímat si posunků dítěte a mluvit s ním na stejné úrovni. Nejefektivnější bývá

bezprostřední komunikace pomocí gest jako vzájemných signálů a jejich zrcadlení.

 Důležité je dbát na vnímavost dítěte na dotyk. Dotykem můžeme zklidnit, ale také 

rozrušit. Pohlazení, podržení za ruku, pochování apod. se mohou stát nejen součástí péče, 

ale také samotným prvkem komunikace;

 Také náš zevnějšek je obsáhlým zdrojem. Citové ladění dítěte mění i pouhá veselá 

propiska s králíčkem vykukující z kapsy uniformy;

 V pohybech také můžeme použít zrcadlení – pokud se dítě prochází po pokoji a my se 

k němu připojíme, určitě si popovídáme více;

 Významnou roli hraje i prostředí – vždy může děti jakýmkoli způsobem iniciovat. Měli 

bychom se snažit naše pracoviště vytvořit co nejvíce podobné domácímu prostředí a aby 

bylo pro děti zábavné a pestré. Toho pak lze využít i u navazování spolupráce s dětským 

pacientem. (Venglářová, Mahrová, 2006)

Venglářová a Mahrová (2006) sepsaly také zásady komunikace s dětským pacientem, 

ke kterým patří, abychom dítěti nikdy nelhali; vysvětlovali mu vše trpělivě a s přihlédnutím k 

jeho zralosti; sdělili mu, co se bude dít, jak to bude dlouho trvat, kde se to bude odehrávat 

atd., protože nevědomost těchto informací podporuje u dětí strach; vždy hovoříme krátkými 

jednoduchými větami a používáme jednoduchý slovník; dbáme na to, aby se dítě nebálo, že 

zůstane zcela samo; připravujeme dítě na bolest a netvrdíme mu opak, pokud to není pravda;

pokaždé chválíme a oceňujeme jakékoliv jeho úsilí a snahu. Pro navázání kontaktu využíváme 

obrázky, hračky a knihy, po zjištění, co má rádo, toho využíváme při uvolňování napětí;

pokud je to možné, aktivně spolupracujeme s rodiči a začleníme je do celého procesu, ale

o  všem mluvíme společně, dítě nikdy z komunikace nevynecháváme.

1.4.4 Desatero komunikace s rodiči dětského pacienta

Ve své příručce popisují Zuzana Candigliota a Radkin Honzák (2012) své poznatky

a doporučení v komunikaci s rodiči, které se nám bude pro komunikaci s rodiči na oddělení 

určitě hodit:

1. Vřelost přístupu je pro rodiče důležitější než kompetence sestry. Rodiče stojí především

o  vřelý postoj, s kompetencemi počítají. Na prvním místě je proto soucítění s nimi a až na 

místě druhém zdůvodňování. Pokud rodičům dáme najevo, že jejich obavy chápeme, 

budou nám více nakloněni a lépe tak s námi budou spolupracovat. 
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2. V první řadě vždy musíme vyřešit problém. Ve vypjatých a rozporných okolnostech je 

hlavním úkolem zklidnit atmosféru. Pádné prosazování vlastních názorů je zcela 

neúspěšné. Rodiče často mají jiný názor na to, co je pro jejich dítě nejlepší, proto jim 

nejprve musíme dát najevo, že jim rozumíme a až po té nacházet řešení, které by mohlo 

být pro jejich dítě nejlepší. 

3. V jednání lidí se mnohdy odráží, že si zdravotnickou péči náležitě platí, podle toho také 

požadují vzdělané sestry a lékaře a až přímo nadstandardní služby. Po příchodu rodičů do 

nemocnice často slyšíme, že nechtějí, aby jejich dítě operoval pan doktor, ale pan primář, 

pan docent a podobně.

4. Při dotazování se rodičů na své dítě mohou být leckdy neodbytní. Musíme chápat jejich 

obavy a zachovávat klidnou atmosféru. Rodičům může pomoci i jen to, že je vyslechneme

a pak jim pomůžeme si na celou situaci udělat obrázek, aby věděli, co se bude dál s jejich 

dítětem dít a co mají očekávat.

5. Na slovní či písemné napadení až na agresi odpovídáme asertivně. v první řadě je na místě 

rozčileného rodiče uklidnit. Problém vyřešíme pouze v klidné situaci. Z důvodu obav 

někdy rodiče mohou reagovat nepřiměřeně, což je pochopitelné a to musíme říct i přímo 

rodiči, který se často po uklidnění za toto chování omlouvá. 

6. Musíme si uvědomit, o  čem s rodičem chceme mluvit. Často se u hovoru můžeme díky 

dotazům rodičů vzdálit od tématu původně projednávaného. Poté se opět musíme vrátit 

k diskusi o  základní řešené věci. Někteří rodiče, například vzhledem k dlouhodobě 

probíhající hospitalizaci, si rádi popovídají, proto sestra lehce může opomenout, co 

původně chtěla rodiči a dítěti říci.

7. Pravidlem bývá, že rodiče z příčiny obav mají odlišný názor na léčbu, nejde však

o  zpochybňování úcty k lékařům. Je nutné obrátit pozornost ke starostem rodičů. Rodiče 

si myslí, že ví, co je pro jejich dítě nejlepší. Při zajišťování standardních potřeb je to 

samozřejmě pravda, ovšem pokud se jedná o  nutné vyšetření či léčbu, měli by si nechat 

poradit od zdravotníků k tomuto kompetentních.

8. Po zohlednění obav, které od rodiče dítěte vycítíme, je dobré zopakovat jeho úzkosti

a teprve potom odpovídat na jeho otázky. Nejprve potřebujeme zmírnit obavy a nadále

použít logiku. Nesmíme opomínat starosti rodičů. Ty musíme vyslyšet a také je řešit, aby 

rodiče byli silní a mohli být dále oporou pro své dítě.

9. Rodič musí chápat, co mu říkáte a o  tom se také musíme přesvědčit. Zda nám porozuměl, 

zjistíme nejefektivněji tak, že ho vyzveme, aby nám dané argumenty zopakoval. Stejně tak 

se i my pravidelně ujišťujeme, zda jsme dobře slyšeli a pochopili rodiče. Doplňující 
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otázky jsou důležité pro obě strany. Díky nim se můžeme doptat, zda opravdu máme na 

mysli stejnou věc, abychom neodpovídali na opačný smysl otázky.

10. Berme v úvahu také stanoviska nejrůznějšího okolí rodiče dítěte (alternativců, léčitelů, 

babiček, atd.) zcela s vážností. Také nám to pomůže utvořit si obraz o  prostředí, ve 

kterém rodina žije. Obzvlášť pro rodiče, kteří mají vážně nemocné dítě, je důležitá víra

v uzdravení, která také může dítěti mnoho prospět.
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2 DÍTĚ

Ve všech kapitolách zmiňuji, potřebnost a nutnost znát vývojové etapy dětí a také 

jejich zvláštnosti. Zde uvádím stěžejní fáze vývoje u dětí důležité především proto, že

v praktické části práce se zabývám rodiči hospitalizovaných dětí rozdělených do dvou skupin

a to do šesti let a nad šest let věku jejich dítěte. 

2.1 Ontogenetický vývoj

Ontogenetický vývoj je zahrnutý, protože obsahuje jednotlivá vývojová období, která

mají svá specifika, omezení a možnosti. Sestra se musí seznámit se zvláštnostmi určitých 

stupňů rozvíjejícího se jedince a pak jej používat ve své každodenní praxi.

Celoživotní vývoj člověka je důsledkem navzájem působících sil a to biologických 

(dozrávání nervové soustavy, činnost hormonálního systému, nervové činnosti, dědičnost, 

stavba těla atd.), sociálních (postupné začleňování člověka do společnosti) a psychologických 

(vědomé usměrňování vývoje). Tyto určující činitelé se v celém průběhu vývoje vzájemně 

ovlivňují, proplétají a spojují. Proto mluvíme souhrnně o  bio-psycho-sociální determinaci 

duševního vývoje.

Ontogenetický vývoj dle Bartošíkové (2000):

1. Prenatální období – vývoj od početí do porodu.

2. Novorozenecké období – doba prvních šesti týdnů života, kdy se dítě přizpůsobuje

vnějšímu prostředí. Novorozenec je vybaven základními nepodmíněnými reflexy, jeho 

chování vykonává ve prospěch druhých a napodobuje mimické výrazy.

3. Kojenecké období – období od šesti týdnů života do jednoho roku. Organismus kojence je 

nejzranitelnější, nejvnímavější a také nejtvárnější. Dítě si brouká a žvatlá.

4. Batolecí období – doba do tří let života, ve kterých dochází k uvědomování sebe sama. 

Vyvíjí se nejprve hrubá a po té jemná motorika, dochází k rozvoji dětské řeči a děti si 

vybudovávají své role v rodině.

5. Předškolní období – do 6 – 7 let, kdy u dětí nastupuje myšlení mající logiku. Zralí jsou po 

stránce tělesné, kognitivní, citové, motivační i společenské.

6. Mladší školní období – doba do prvních projevů puberty (11 – 12 let). Dochází k vývoji

paměti a myšlení.

7. Puberta – zhruba ve věku 11 – 15 let. Objevuje se citová vzrušenost dospívajícího, mění 

se tělesný vzhled, probíhá proces osvobozování se z podřízeného postavení v rodině, 

jedinci navazují nové a hluboké vztahy ke svým vrstevníkům a dozrává sexuální touha.
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8. Adolescence – věk 15 – 20 (22) let. Tělesný vývoj dále pokračuje, utváří se vlastní 

identity a jedinec si volí své povolání. (Bartošíková, 2000)

2.2 Úzkost a strach u dětí

Abychom mohli předejít strachu dětí z nemocnice, popisuji v této kapitole, jak se 

strach u dětí projevuje. Strach je pro děti přirozený, neumí se mu bránit, a proto mu musíme 

předcházet a pomáhat jim ho zvládnout. v tomto ohledu sestře často pomáhá také rodič, pokud 

je společně s dítětem hospitalizovaný.

Psychologové popisují, že strach patří mezi složky dětského vývoje a obecně je 

správný a velice zásadní pro období dětství a dospívání. To zmiňuje ve své práci i Steinhofer

(2002, s. 3), který uvádí, že: „strach je neoddělitelnou součástí dětského vývoje. Strach 

prožívá už docela malé dítě, které si myslí, že se bez matky neobejde, a bojí se odloučení.

v předškolním věku dítě zase prochází obdobím „magického myšlení“, kdy si představuje 

nejrůznější hrůzostrašné příšery. U školních dětí se již jedná o  existenční strach, způsobený 

stresujícími požadavky, které jsou na ně každý den kladeny. Vývoj dítěte je tedy spojen s 

množstvím zážitků a situací vyvolávajících nejistotu, pochybnosti a nejrůznější úzkostné 

stavy.“

Strach zahrnuje prožitky s pocity napětí, neklidu, sevřenosti či až ochromení. 

Projevuje se ve fyziologických změnách a zasahuje ve skutečnosti všechny orgány a působící

systémy, ovšem známky nejsou příliš výlučné. v psychických a fyziologických dějích mají

strach a úzkost shodné projevy, protože původ a záměr jsou také totožné. Výrazy tváře a gesta 

vystrašeného a těžce úzkostného dítěte, či člověka, se rovněž neliší a bývají popisována jako 

udivený výraz, pootevřená ústa, strnulá mimika, bledý obličej a pohyby nesouladné

a nepřesné.

Úzkost osoby vyjadřují jako hlavní pocit, který tento stav doprovází. Rozdílná od 

strachu je úzkost, ovšem v tom, že si neuvědomujeme blíže přesný objekt či okolnost, které ji 

vyvolávají a proto bývá vedle napětí ještě doprovázena bezradností, případně zděšením. 

Úzkost znamená odezvu na předtuchu a neznámé nebezpečí. Obvykle bývá nepříjemnější než 

strach, protože očekávání nemilé události je mnohdy horší než pak událost sama. Úzkost 

obyčejně přechází ve strach a naopak.

Měli bychom dbát na zásadu, děti co nejméně vystavovat záporným zkušenostem, jež 

vyvolávají a doprovázejí úzkost a strach. Zcela vyhnout se jim ovšem nemůžeme, jedině tak
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se s nimi děti naučí vyrovnávat a zvládat je a tím se je naučí mít snadněji pod dohledem. 

(Vymětal, 2004).

2.3 Hospitalizmus u dětí

K hospitalizmu u dětí dochází v souvislosti s dlouhodobým umístěním dítěte

v nemocnici. v této době mu mnoho předcházíme díky tomu, že je dítě v nemocnici 

hospitalizováno společně s doprovodem, nejčastěji přímo s matkou, kdy pak dítě netrpí 

nedostatkem citových vazeb. Ovšem jsou i situace, kdy doprovod být hospitalizovaný nechce, 

či nemůže a proto je důležité vědět, jak hospitalizmu u dětí předcházet, proto jsem zařadila

i tuto kapitolu.

Nemocné dítě je přijímáno do nemocnice z příčin léčebných a také diagnostických –

některé výkony jsou možné prakticky provést pouze v nemocnici, jindy je ošetřování 

přístrojově náročné, či nebezpečnější a proto dítě musí být pod neustálým dohledem. 

Ponechání dítěte v nemocnici je tedy jedinou zárukou úspěšnosti.

„U některých nemocných se v průběhu dlouhodobého pobytu v nemocnici začínají

projevovat negativní reakce na tento stav. Hospitalizmus je důsledek souboru negativních 

faktorů, které působí na nemocného při jeho pobytu v lůžkovém zařízení. Jde o  silnou reakci 

na hospitalizaci. Velký význam při jeho vzniku má také nucená nečinnost. Čím je nemocný 

déle hospitalizován, tím je u něj větší pravděpodobnost vzniku hospitalizmu.“ (Zacharová, 

Hermanová, Šrámková, 2007, s. 74)

Známky hospitalizmu se liší vzhledem k věku dítěte a také k délce pobytu

v nemocnici, kdy je ovlivněn duševní i tělesný stav nemocného. U dětí „definujeme 

hospitalizmus jako fenomén zapříčiněný tzv. citovou deprivací dítěte, vyvolanou 

nedostatečnými nebo zcela chybějícími projevy mateřské lásky vůči dítěti, která může vést až 

k trvalému poškození osobnosti (agresivita, hostilita, citová labilita, zaostávání intelektového 

vývoje, selhávání v sociálních vztazích atd.).“ (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007, s. 

74)

Dítě do půl roku věku viditelně netrpí odloučením od matky, pokud je zahrnuté 

dostatkem lásky. Pro děti školního věku může být pobyt v nemocnici dokonce i příjemnou

a prospěšnou zkušeností, pokud mají v nemocnici dostatek příznivých zkušeností. 

Nejškodlivější je odloučení od matky pro děti předškolního věku, proto je žádoucí, aby 

s dětmi v této věkové skupině byla v nemocnici hospitalizována i matka, která může pomoci 

podstatně snížit dopad záporných činitelů na dítě.
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Fáze odpovědí na hospitalizmus podle Zacharové, Hermanové, Šrámkové (2007):

1. Stadium protestu – může trvat hodiny až dny. Jedná se o  reakce, kdy je dítě neklidné, 

hlasitě pláče, brání se, volá matku a jiné dospělé prudce odmítá.

2. Stadium zoufalství – může trvat hodiny, dny, ale i týdny. Dítě opakovaně pláče nebo 

plakat a křičet přestává, protože ztrácí naději v návrat matky, je pokleslé, často tiché, 

uzavírá se do sebe, vše je mu lhostejné, může být až depresivní a odmítá jíst a pít. Může 

dojít až k ústupu na nižší vývojovou etapu.

3. Stadium odpoutávání od matky – dítě začne potlačovat city k matce, netouží po ni, 

upne se například na sestru, přestane neodmítat kontakt s dospělých v okolí, nemá zájem

o  matku a již nepláče po jejích návštěvách. Po návratu domů se mohou objevit psychické 

poruchy, jakým jsou nespavost, noční můry a děsy, pomočování, kousání nehtů, koktání, 

tiky, úzkost a problémy ve vztahu s rodiči.

Zásadním a klíčovým cílem současné medicíny a moderního ošetřovatelství je právě 

předcházení hospitalizmu, který ovlivňuje veškerý léčebně – ošetřovatelský průběh. Mezi 

hlavní kroky patřící k prevenci zahrnujeme zkrácení doby pobytu dítěte na oddělení pouze na 

nejnutnější, umožnění uskutečňování pravidelných návštěv rodiny, zdomácňování 

nemocničního prostředí, úprava celkového režimu v nemocnici a umístění dítěte v nemocnici 

pohromadě s doprovodem rodiče. (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007)

2.4 Potřeby dítěte v nemocnici

Dítě ať je zdravé či nemocné, doma nebo v nemocnici, vždy potřebuje mít zajištěny 

jeho fyziologické potřeby, aby mohlo být spokojené a to v jakémkoli věku. Zmiňuji potřeby 

z důvodu, že sestra je musí znát a mít je neustále na mysli, aby je mohla uspokojovat a tím 

dítěti zajistila kvalitní péči.  

Dle Sikorové (2011, s. 24) „ošetřovatelství chápe jednotlivce jako komplexní, 

holistickou bytost. Vychází z holistické teorie…. Identifikace potřeb jedince, plánování

a hodnocení péče však vyžaduje komplexní pohled, a to v kontextu jeho rodiny, komunity, 

kultury a širšího prostředí.“ 

Potřeby lze dělit na biologické, psychické, sociální a duchovní, které se navzájem 

prolínají. Veškeré děti, bez ohledu na jejich zdraví, mají zpravidla potřeby společné, a to ať už 

tělesné nebo psychické. Potřeby musí být naplňovány, aby rozvoj dítěte nejlépe odpovídal 

jeho možnostem.
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Pro sestru je nejjednodušší si v péči o  dětského pacienta představit Maslowovu 

hierarchii potřeb, kde základní myšlenkou je naplňovat potřeby od základních po potřeby 

vyšší. Žádný pacient nebude nikdy spokojený, pokud nebudou správně zajištěny jeho

fyziologické potřeby, tedy dostatek nápojů, potravy, spánku a odpočinku. Pokud se sestře 

podaří zajistit tyto zásadní potřeby, může postupovat do dalších pater pyramidy, kam řadíme 

potřeby náležitosti a lásky, sebejistoty a úcty a jako vrchol potřeba seberealizace. (Sikorová, 

2011) 

Nemoc se v různých podobách vždy promítá do celé osobnosti dítěte. O  úzkosti, 

kterou v něm vyvolává odloučení od rodiny, osamocení od kamarádů a omezení pohybu, jsem 

se již zmínila. Dítě může mít pocit viny, jindy se děsí představy trvalé nemocnosti nebo až 

smrti. v jednání dítěte se objeví vlastnosti dle osobnosti dítěte, jiným způsobem budou 

vypadat u dítěte klidného, dalším u dítěte zvýšeně úzkostného. Při onemocnění se u dítěte 

projeví i výchova a s ní spojená ukázněnost, návyky na spolupráci, či rozmazlenost.

Objevené potřeby dítěte musíme řešit jednotlivě, s odstupňovaným přístupem

i výchovným působením dle věku a vyspělosti dítěte. Proto sestra musí mít náležité 

vědomosti, ale i zájem o  děti, trvalou účast na porozumění a laskavé, citově vřelé a klidné 

jednání. Jejich chování má dopad na chování dítěte - po uzdravení, ale i při opětovném 

onemocnění. Vliv však dopadá i na jeho celkový přístup k lékařům, sestrám a ostatním 

zdravotnickým pracovníkům, k vlastnímu zdraví, i ke zdraví lidí v jeho blízkosti.

Nemoc postihuje veškerou osobnost člověk, to si samotné dítě uvědomuje a také

prožívá. Onemocnění pro dítě znamená kromě zátěže organismu i životní okolnost, s níž se 

musí vyrovnat. Dítě je zvláště vnímavé ke změnám týkajícím se chování vůči dítěti, nejistoty

a úzkosti rodičů a dalších blízkých osob v okolí dítěte, jejich nálady, názory a vyjádření. 

Prostředí na nemocné dítě nesmí působit rušivě, ale uklidňujícím, povzbuzujícím a tedy 

terapeutickým přístupem, k čemuž přispívá i zdravotnický personál. (Plevová, Slowik, 2010)

Hlavní účel pro vytváření lidské psychiky je činnost. Vnějším vyjádřením jsou 

nejrůznější podoby aktivity. Činnosti jsou projevem i podmínkou života a řadí se mezi 

biologické, psychické a sociální potřeby. Nejzákladnější činností dítěte je hra, která je 

odůvodňována jeho osobitými potřebami. Potřeba hravé aktivity přetrvává i u dítěte 

nemocného, kdy je podstatným léčebným hlediskem, protože zlepšuje citový vztah, ulehčuje 

přizpůsobení se na pozměněný zdravotní stav a prostředí. Poskytuje uspokojení z činností

a zájmů, ze kterých jsou mnohdy nemocní vyloučeni nebo alespoň omezeni. Dětem pomáhá 

vytvářet vztah jistoty, důvěry, spolupráce a slouží k prolomení společenského odloučení. Za 
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převládající činnost se hra považuje v dětství, vrcholově se s ní setkáváme v předškolním

věku, ale i věku školním, pubertě a adolescenci. (Plevová, Slowik, 2010)
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3 RODINA A DÍTĚ

Jako rodinu vnímáme skupinu lidí, kteří jsou spolu ve vzájemném kontaktu, mají se 

rádi a jedná se zde o  soužití několika členů rodiny. Proto je dítě často hospitalizováno na 

oddělení společně s rodičem, aby nestrádalo pocitem, že úplně přišlo o  domov a jeho rodina 

mu mohla pomáhat s novou zkušeností, jakou je nemocnice. Pro dítě je jeho rodina 

neodmyslitelnou složkou, tedy tato kapitola je pro dětskou sestru zásadní a měla by ji 

zohledňovat.

Právě rodina představuje pro děti ale i rodiče domov. Domov – bezpečné místo, kde 

máme dostatek soukromí, které slouží jako východisko všech životních činností. Doma jsou 

plně přijímány naše názory, aniž bychom si toto přijetí či lásku museli nějakým způsobem 

zasloužit. 

Soužití členů rodiny je podmíněno a ovlivňováno z mnoha stran, neustále se vyvíjí

a podléhá změnám, které si ani sami dospělí nemusí uvědomovat. Jednání každého člena 

rodiny významně stanovuje chování ostatních členů a nejslabším článkem v řetězu 

mezilidských vztahů v rodině se stávají děti. Na těch se pak projevuje každá krajnost nejdříve

a nejsnadněji. Dobré postoje mezi rodiči nejsou ani samozřejmostí, ani jednou pro vždy, ale 

utváří se každodenními zkušenostmi a prožitky. (Vymětal, 2004)

Rodiny pak jsou také nejlépe schopny rozpoznat potřeby svých dětí. Získáním přístupu 

ke službám pro uspokojení těchto potřeb znamená, že rodiny v nemocnici sestře ulehčují její 

práci s odlišováním různých potřeb u rozličných dětských pacientů. Čím dříve se nutná 

potřeba u dítěte odhalí, tím dříve může být uspokojena. (McWilliam, 2011)

Postřehy, které rodiče mají u svých dětí, vedou v zápětí ke společnému řešení těchto 

problémů. Fungování zdravého člověka a jeho sociálních kompetencí vychovává jeho dítě

a vede ho ke společenskému chování. (Shure, 2010)

.

3.1 Výchova a její vliv na hospitalizaci dítěte

Rodič znamená pro dítě nejsilnější vazbu, na které je dítě zcela závislé a také je plně 

odkázáno na rodičovskou péči a lásku. Citovou vazbou nejsou vázány pouze děti k rodičům, 

ale i rodiče na děti. Sestra musí mít na paměti, že každý rodič je jiný a proto i jinak reaguje na 

vypjaté situace v nemocnici, při hospitalizaci jeho dítěte. Toto individuální jednání ovlivňuje 

z podstatné části také výchova, kterou zde zmiňuji.

Každý z rodičů se snaží vychovat své dítě co nejlepším způsobem. Chce, aby se jeho 

potomek choval slušně, společensky byl přijatelný a v dospělosti byl prosperující. Podstatné 
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informace se předávají dětem z generace na generaci a tím dochází k přípravě na jejich 

včlenění do společnosti a na svůj nezávislý život. Společenské prostředí charakterizujeme 

odlišným stylem bydlení, oblékání, komunikace, sociálními zvyky, uměním atd. Se stoupající 

společenskou a kulturní vyspělostí se také zvyšuje náročnost výchovy, která pak zabírá 

mnohem více času. (Paulínová, Neumannová, 2008)

Díky výchovným přístupům v rodině se dá významně ovlivnit prožívání nemoci dítěte. 

Podstatnou podmínkou k uzdravení dítěte bývají dobré vztahy v rodině a pevné domácí 

prostředí. S nemocným dítětem zůstává na oddělení častěji matka než otec, proto je pro dítě 

nejdůležitější osobou a ta má také klíčový úkol. Ovšem právě matky takto nejvíce trpí při 

přizpůsobování se na závažné onemocnění dítěte. Můžeme u nich pozorovat množství známek

neurotických příznaků, jako je nespavost, bolesti hlavy, úzkost a strach. Postoje a odezvy otců 

k nemocnému dítěti jsou méně známé, protože vztahy mezi otcem a dítětem nejsou tak pevné

jako s matkou. Do výchovy dítěte ovšem zasazují oba rodiče a neodmyslitelně také prarodiče.

(Plevová, Slowik, 2010, http://pediatriepropraxi.cz/magno/ped/2013/mn5.php)

Aby se rodina mohla správně přizpůsobit na nemoc dítěte, znamená to uspořádat

rodinný život tak, aby splňoval potřeby nemocného nebo postiženého dítěte, ale i všech 

ostatních členů. Pokud se matka přehnaně soustředí jen na nemocné dítě, pak se jedná

o  odchylku, které se říká hyperprotektivita. Matka usiluje o  přílišnou péči, stimulaci

a pohodu dítěte. Druhý z rodičů stejně tak jako ostatní členové rodiny se pak mohou cítit 

vyloučení a může se jim zdát, že jim není věnováno dostačující množství pozornosti a péče. 

Může u nich dojít až ke vzniku pocitů viny, např. že nemají sourozence dost rádi nebo že jsou 

rádi, že nemoc nepostihla právě je apod. Pokud potřeby sourozenců nemocného dítěte správně 

zabezpečíme, nedojde na ně k takovému psychologickému dopadu nemoci. Můžeme tak 

dokonce vyvolat ochranitelský postoj k nemocnému sourozenci, ovšem také naopak může 

mezi nimi vést i k soupeřivosti a žárlivosti, protože zdravé dítě trpí zdáním, že všechnu lásku

a péči rodiče soustředí právě jen na nemocné dítě. (Plevová, Slowik, 2010)

Nepříznivým způsobem mohou působit i ti rodiče, kteří svým dětem věnují nadměrnou 

péči a ochranu. Mají sklon na děti stále dohlížet, mít je pod dohledem a udržovat je v úplné 

závislosti. To pak může vést k rozmazlování, nejistému společenskému jednání dětí

a vzájemnému spoutávání s rodiči. Dětem poté chybí samostatnost v chování a povědomost

o  vlastních hodnotách. Tak se pouze učí závislosti a nečinnosti.

K nadměrné fixaci jednoho či obou rodičů na dítě může vést několik důvodů, jako 

například dlouhé čekání na dítě či pokročilý věk rodičů. Záleží také na celkovém rodinném 

uspořádání, vliv má hlavně počet dětí v rodině, jejich pohlaví a věkový odstup. Obvykle

http://pediatriepropraxi.cz/magno/ped/2013/mn5.php
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častěji bývají rozmazlováni jedináčkové, zvláště v časném dětství, kdy si děti mohou dovolit

vše a přes to v očích maminky a tatínka, babiček a dědečků budou zářit, jak jsou šikovné.

U rodin s více dětmi mají ti nejstarší nejobtížnější místo. Nejprve jsou jediné dítě, 

rodiče mu věnují všechnu péči a pozornost, ale s narozením dalšího sourozence se jejich 

stanovisko v rodině radikálně změní. Rodiče na ně mají méně času, proto se obracejí k více 

přikazovanému, méně trpělivému a leckdy i zkratkovitému jednání. Přirozeně to dítě snáší 

nepříznivě, cítí se odstrčené a ukřivděné, začne proto na mladšího sourozence žárlit a vidět

v něm protivníka. (Vymětal, 2004)

3.2 Spolupráce s rodinou dítěte

Pro sestry je v zájmu dítěte, aby zdravotničtí pracovníci těsně a záměrně 

spolupracovali s rodinou dítěte. Rodina je v léčbě dítěte zásadní a klíčová. Musíme chápat, že 

výskyt nemoci u dítěte je pro veškerou rodinu značnou zátěží. Umístění dítěte do nemocnice 

se dotýká všech členů rodiny, proto je na sestře, aby dokázala pochopit změny v jejich 

chování a jednání a povzbuzovala je k aktivnímu zájmu na léčbě dítěte. Tím také zajistíme u 

rodičů pocit jistoty ke členům ošetřovatelského týmu. Na oblast spolupráce sester a rodičů 

jsem se zaměřila i v praktické části, proto zde zmiňuji, jakým způsobem mohou sestry 

začlenit rodiče do ošetřovatelského procesu v péči o  jejich dítě. Aby rodič věděl, jak na 

odlišných odděleních funguje řád, na každém oddělení mají svůj Domácí řád pracoviště 

(Příloha F), se kterým je rodič vždy z kraje hospitalizace seznámen a ten by se jím měl řídit. 

Sestra nesmí podceňovat osobité jednání rodičů a nesmí přehlížet osobní potřeby dětí

a dospívajících. Znamená to, aby se nesoustředila pouze na své povinnosti. První dojem při 

styku s dítětem a jeho rodiči je ten nejpodstatnější. Ten právě určuje úspěch přizpůsobení se 

dítěte na pobyt v nemocnici a to ať už v kladném či záporném smyslu. Rodiče, někdy i dětský 

pacient, jsou vzdělaní a velice dobře znají svá práva, která chtějí, aby jim byla zabezpečena.

V některých případech vyžadují speciální vyšetření, ke kterým se lékař neuchyluje, proto je

i na sestře, aby celé rodině vysvětlila daný postup pro určitou situaci a jednotlivého pacienta.

Zájmem sestry je získat spolupráci širší rodiny dětského pacienta. Veškerou 

atmosféru, kvalitu péče a prožívání nemoci může podstatným způsobem ovlivnit postavení 

celé rodiny. Velmi výrazně mohou přispět k uklidnění a ke kladnému vyrovnání se rodičů 

se skutečností nemoci dítěte. Ovšem stejně tak i na druhé straně mohou podněcovat

a posilovat neužitečná stanoviska rodičů, jakým je hledání viny či viníka.
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V péči o  dítě se musíme řídit drahocennými hodnotami, za které považujeme čas, 

energii, odhodlanost a dobrou vůli. Tyto hodnoty soustřeďujeme tam, kde je jim největší 

potřeba a neplýtváme jimi v těch okolnostech, kde není naděje na úspěch.

U všech dětí sestra nemůže zajistit opět plné zdraví, ale může mu napomoci ke 

šťastnějšímu dětství. Každý, kdo pečuje o  nemocné dítě, musí být obětavý, ale zase se nesmí 

obětovat, to by pak nemohl být dítěti už nijak prospěšný. Dítě okolo sebe potřebuje vidět lidi

zdravé, láskyplné, spokojené, schopné, odolné a radostné. 

Rodičům nemocných dětí je občas významné dát najevo, že jsme si vědomi důležitosti

jejich výchovné a pečovatelské práce. Pro rodiče totiž není vůbec jednoduché zvládat

a překonávat překážky, nebo obstát v takto zvláštním úkolu jako je hospitalizace jeho dítěte

v nemocnici.

Pacient a jeho rodina určuje za základní potřebu opakování srozumitelných informací. 

Čím lépe jsou rodiče v okolnostech obeznámení a rozumí jim, tím lépe se na situaci mohou 

připravit a následně ji i řešit. Při komunikaci s rodinou musíme myslet na to, že se jedná

o  laiky v oblasti zdravotnictví, že mohou být v nemocničním prostředí poprvé a nemusejí 

znát pro členy ošetřovatelského týmu běžné termíny, například vizita, klyzma. V průběhu 

rozhovoru se sestra musí ujišťovat, zda mluví srozumitelně, že jí rodina rozumí a může jim 

nabízet i jiná vysvětlení. Rodiče oceňují možnost se znovu k něčemu vrátit, ujistit se, že vše 

správně pochopili a o  projednávané věci hovořit opakovaně.

Používat mnoho odborného názvosloví se v komunikaci s pacienty a jejich blízkými 

nedoporučuje, ovšem pokud mluvíme o  určitém onemocnění, léčebném postupu či léčivu, 

musíme používat náležité výrazy. Rodiče budou ostatním členům rodiny mnohokrát 

vysvětlovat, jaké onemocnění jejich dítě prodělalo, proto jej musí umět správně pojmenovat.

v této době si rodiny samy také shání informace, formou konzultací s jiným odborníkem,

v zahraniční literatuře a neopomenutelně na internetu, chtějí proto znát průkaznou diagnózu. 

Za přínosné se tak považuje poskytnout rodičům informace v tištěné podobě, např. ve tvaru

brožury. Brožura ovšem slouží pouze ke zlepšení komunikace, ne k jejímu nahrazení, aby si 

rodiče mohli pečlivěji připravit otázky pro zdravotníky.

Každý ze členů zdravotnického týmu musí znát své pravomoce a vědět, v jakém 

rozsahu může podávat informace rodině. Nejobvyklejší chybou bývá podávání zpráv

neúplných a rozdílných.

Důraz na spolupráci rodičů se zdravotníky klade profesionální zdravotnická péče

o  nemocné děti, zejména o  velmi malé děti a děti vážně nemocné.



Bakalářská práce Spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí

30

Záporný dopad na širokou rodinu může mít i krátkodobý pobyt v nemocnici. Pokud 

není rodičům umožněno dítě v nemocnici doprovázet, konejšit jej a ochraňovat, poskytovat 

mu trvale lásku a péči, rodiče pociťují selhání v péči a ve své rodičovské roli. Za okolností, 

kdy musí svěřit péči o  nemocné dítě sestrám a vzdát se své péče, prožívají to jako vysoce 

zatěžující. Ztrácejí tak sebejistotu, což vede ke snížení schopnosti poskytování přijatelné 

podpory dítěti a pocitu důvěry ve chvíli, kdy je to pro dítě nejvíce třeba. Rodičovskou péči 

nikdy sestry nemohou nahradit, nemohou dítěti zajistit jednotlivý přístup a naplnění všech 

potřeb. Pro většinu dětí je tak pobyt v nemocnici značně zatěžující a může mít vážné duševní

následky. (Plevová, Slowik, 2010) 

Ve Velké Británii na základě těchto poznatků vznikl nový systém péče

o  hospitalizované děti, který vychází z principů Family Centred Care – péče zaměřená na 

celou rodinu, ne jen na nemocné dítě. Středem rodinné péče je smysl, který potvrzuje význam 

rodiny jako základní jednotky se zaměřením na veškerou spolupráci se zdravotníky. Tento 

model péče uznává spolupráci mezi rodinou a poskytovateli profesionální péče. Rodiče jsou 

zastáncem svého dítěte a také jsou jeho hlasem, pro který slouží jako nezbytná součást 

rozhodování a pomáhají při vyhledávání potřeb. Model zmocňuje rodiny a vybízí je, aby se 

staly aktivními účastníky v péči o  dítě. Systém vychází z přesvědčení, že rodiče jsou pro dítě 

základním a nenahraditelným zdrojem jistoty a bezpečí, nejlépe je znají a mohou tedy nejlépe 

odpovídat na jeho měnící se potřeby. I v době umístění dítěte v nemocnici mají za dítě právní 

odpovědnost a zůstávají jeho zákonnými zástupci, není tedy možné je vyloučit z procesu 

uzdravování. Rodiče se stávají vítanými spolupracovníky především sester. (Bowden, 2012)

Přítomnost rodičů na oddělení znamená ovšem pro sestru také jakousi zátěž z důvodu, 

že ji rodiče kontrolují u jejího jednání při práci. Matky pečlivě sledují chování sestry k dětem, 

ale i chování k lékařům a kolegyním. To může sestry vést k lepšímu dodržování profesionální 

disciplíny. Přichází ovšem i situace, kdy matka vedena obavami o  své dítě, reaguje 

nepřiměřeně, zpochybňuje dobrou práci sester a lékařů před dítětem, požaduje změnu 

léčebného režimu či diety a to i v případě neprospěchu pro dítě. Přítomnost rodiče v těchto 

případech působí proti výsledku péče, jak v současné chvíli, tak i dlouhodobě. Sestra musí být 

klidná taktéž v těchto situacích, a pokud si není vědoma vlastní profesionální chyby, pak by 

měla chápat, že nevhodné až výbojné chování matky vůči personálu je jen obranným 

systémem na její nynější starost o  dítě. Případná nedorozumění je třeba řešit mimo pokoj 

nemocného dítěte, nejvhodněji za přítomnosti vedoucího lékaře nebo vedoucí sestry.

Předcházet nedorozuměním sestra může nejlépe podáním podrobných zpráv matce

o  způsobu ošetřování dítěte a jasným vymezením pravidel ihned při přijetí dítěte do 
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nemocnice. Vztah matky k ošetřujícímu personálu obvykle také zlepší její zapojení do 

spolupráce se setrou u jejího dítěte na pokoji.

U nepříjemných a bolestivých výkonů či zákroků je možné matku taktně požádat, aby 

pokoj opustila. Pokud nějaký z rodičů chce být u vyšetření přítomen, část dětí se na něj obrací 

s prosbou, aby jim ulevil v napětí, které právě prožívají. Děti naříkají, křičí, vzpírají se

a hledají od rodiče pomoc. v případě se jich rodič zastane, zpevní to právě použitý záměr 

dítěte a to příště toto použije znovu. Motivačně – obranná složka rodičovské přítomnosti 

může být příčinou, že část dětí je ve větším napětí v přítomnosti rodiče než v případě, kdy 

rodiče nejsou u bolestivého výkonu přítomni.

Také pro samotné rodiče je nemoc dítěte zátěžovou okolností. Prožívají, tlumočí

a hodnotí nemoc svého dítěte a s ní spojenou bolest. Leckdy sami rodiče by potřebovali 

pomoc odborníka, pokud jde o  závažné onemocnění jejich dítěte. K těmto rodičům se dítě 

obrací o  podporu, zdravotníci je žádají, aby dítěti pomohli, a rovněž veřejnost čeká, že svému 

dítěti budou plně nápomocní. To u rodičů může vyvolávat novou zátěž, protože dostát roli 

společenské opory je pro rodiče nesnadný úkol a zdravotníci by měli rodičům při plnění této 

skutečnosti náležitým způsobem pomáhat.

Pro nemocné dítě rodič znamená nenahraditelnou podporu. Aby však mohl dítěti co 

nejlépe pomoci, potřebuje od zdravotníků informace a cenné rady. Někdy sám rodič veškerým 

okolnostem dobře nerozumí, neví, jak dítěti pomoci ulevit si a ochránit jej. Tyto pocity tak 

mohou vést až v nedůvěru k ošetřovacímu týmu, či k zápornému vnímání léčby. Rodiče tak 

podléhají sebelítosti, upadají do nečinnosti, jsou bezradní a mají pocit, že naprosto selhali, 

protože neumí dítěti pomoci a nevědí, jak to změnit. Toto selhání může vést k osočování 

zdravotnického personálu, například že je bezdůvodně nabírána jejich dítěti krev, ovšem 

nakonec se otevřeně staví proti ošetřovatelskému týmu, protože se snaží zůstat v očích dítěte 

ti hodní, kteří za nic nemohou a nesouhlasí s tím, co jejich dítěti dělá zdravotnický personál. 

Myslí, že si tak své dítě udobří, proto odmítají jakoukoliv spojitost s bolestivou léčbou a snaží 

se hněv dítěte od sebe přesměrovat na zdravotníky. Jsou společně s dítětem úzkostní, zlostní

a přitakávají dítěti.

Rodiče musíme stále povzbuzovat, mluvit s nimi opakovaně o  jejich pocitech

a pomoci jim vysvětlovat dítěti, že nepříjemná a leckdy bolestivá léčba vede k rychlejšímu 

uzdravení. (Sedlářová, 2008)
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3.2.1 Role rodičů a sester při hospitalizaci dítěte

Rodiče i sestry mohou zpříjemnit dítěti pobyt v nemocnici. Musí ovšem vědět, jakým 

způsobem mohou dítěti pomoci, z tohoto důvodu uvádím jejich postavení v roli péče o  dítě.

Rodiče by měli naslouchat dítěti a jeho názory pak tlumočit zdravotníkům, jejich 

úkolem je i vysvětlovat svému dítěti léčebné postupy a ujišťovat ho, že to tak je vše v pořádku

a posilovat důvěru ke zdravotníkům. Rodiče by měli ovládat své pocity, protože děti jsou 

velmi vnímavé a vše vycítí. Před každým výkonem by si rodič měl promluvit se zdravotníky

o  předchozích zkušenostech dítěte a společně se domluvit, co se dá udělat lépe. Odpoutávat 

pozornost dítěte od výkonu a k tomu hledat nejlepší postupy společně se zdravotníky, on sám 

by však sestrám měl umět nejlépe poradit, co právě na jeho dítě platí a co mu pomáhá.

Nová role rodiče v nemocnici na něho klade veliké nároky vzhledem k okolnostem, ve 

kterých se rodiče nacházejí.  Své nemocné dítě provázejí v neznámém prostředí, lišícího se od 

domova a bez podpory širší rodiny. Neznají různé ošetřovatelské postupy, proto plni obav, 

aby dítěti svou nevědomostí nějakým způsobem neublížili. Obvykle postrádají možnost 

odpočinku a soukromí. Informace jim mohou chybět, nebo naopak jsou zavaleni jejich 

obrovským množstvím. Areál nemocnice pro ně může být komplikovaný, nerozumí slovům

a výrazům v nemocnici běžně užívaným a mají potíže si zapamatovat všechny zdravotnické 

pracovníky. (Plevová, Slowik, 2010)

Sestry by zase neměly chystat pomůcky před dětským pacientem a také zkrátit jejich 

přípravu na co nejkratší možný čas. Dítě nesmí dlouho čekat. Pomocí hry lze dítě cíleně 

připravit na výkon. Sestra hovoří s dítětem, bere v potaz jeho přání a umožňuje mu alespoň 

trochu ovlivnit situaci dle možností. K jednotlivým dětem přistupuje klidně, vstřícně a citlivě. 

Dítě chválí za každou snahu a statečnost. Dále je při všech okolnostech nutná spolupráce

s rodiči, sestra také diskutuje s kolegy a hledá co nejšetrnější postupy pro dítě.

Odpoutání pozornosti dítěte znamená pro sestru zaměřit pozornost dítěte na jiný 

podnět než je obava či bolest. Podstatnou roli hraje načasování. Nesmíme s odváděním začít 

moc brzy, aby to dítě neomrzelo, ovšem ani pozdě, kdy dítě je již ve stresu a nemůže se přes 

obavy soustředit na to, co mu sestra říká. Způsob pro krátkodobé odvedení pozornosti může 

být např. popovídání si o  obrázku na zdi. Ovšem zabírá najít si dlouhodobější záměr, který 

vydrží po celou dobu konání výkonu, např. zpěv oblíbené písničky, vyprávění pohádek

a příběhů, počítání, matematické hádanky, vtipy, pouštění rádia, nebo jen mačkání maminčiny 

ruky apod. (Sedlářová, 2008)
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4 EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE

V této kapitole uvádím metodiku průzkumného šetření a charakteristiku souboru 

respondentů, kteří se průzkumné části účastnili. Poté uvádím vlastní analýzu výsledků 

získaných dotazníkovým šetřením a jejich interpretaci.

4.1 METODITA PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

Přínos rodičů pro hospitalizované dítě a pro sestry na odděleních jsem zjišťovala 

pomocí kvantitavní metody, anonymního dotazníkového šetření, které jsem aplikovala ve 

Fakultní nemocnici Motol a to na pracovištích dětských lůžkových oddělení Pediatrické

kliniky, Kliniky dětské chirurgie, Kliniky ušní, nosní a krční, Kliniky dětské a dospělé 

ortopedie a traumatologie, Oční kliniky dětí a dospělých a na Stomatologické kliniky dětí

a dospělých.

      Respondenty byli rodiče aktuálně hospitalizovaných dětí a přítomné zdravotní sestry 

na těchto odděleních. Vyplnění dotazníků bylo dobrovolné.

4.2 PILOTNÍ ŠETŘENÍ

Před vlastním výzkumem jsem nejprve provedla pilotní šetření, které bylo realizováno 

na oddělení Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, kde také dříve probíhala má 

odborná praxe. Dotazníky byly rozdány 5 sestrám a 5 rodičům hospitalizovaných dětí.

Díky tomuto šetření jsem zjistila nedostatek ve formulaci jedné otázky pro rodiče.  

Tuto nedokonalost jsem odstranila a poté opravené dotazníky rozdala k vyplnění 

respondentům na vybraná oddělení.

4.3 CHARAKTERISTIKA PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

Jak jsem již zmínila, pro získání potřebných informací od respondentů byla zvolena 

metoda anonymního dotazníku. Každý proband zde měl možnost subjektivně ovlivňovat své 

odpovědi a hodnotit sestry na oddělení a sestry zase hodnotit rodiče.

Pomocí tohoto postupu jsem požadovaná data mohla získat od většího počtu 

respondentů, za krátký časový úsek a z různých oddělení. Dotazník byl vyhotoven ve dvou 

verzích, tedy pro sestry a pro rodiče, kdy otázky byly koncipovány na spolupráci mezi 

sestrami a rodiči hospitalizovaných dětí.
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Na jmenovaných klinikách bylo rozdáno 70 dotazníků sestrám a 100 dotazníků

rodičům. Navrácené dotazníky byly vyplněny správně. Hodnoceno bylo celkem 122 

dotazníků, z toho 57 dotazníků vyplněno od sester a 65 dotazníků od rodičů dětských 

pacientů. Návratnost u sester činila tedy 81,43 % a u rodičů 65 %. 

Dotazníky jsem dle domluvy s vrchními sestrami těchto oddělení předávala buď 

staničním sestrám, nebo přímo sestrám a rodičům dětí na oddělení, vždy jsem respondenty 

seznámila se samotným dotazníkem, jeho významem a cílem. 

Dotazník, jež měly vyplnit sestry, obsahoval 17 položek a dotazník pro doprovod 

dítěte obsahoval 16 položek. Položky zahrnovaly pohlaví respondentů, vzdělání a délku praxe 

sester a příbuzenský vztah k hospitalizovanému dítěti. Dále věk dítěte, varianta pobytu rodiče

v nemocničním zařízení a názor na přítomnost rodiče u hospitalizovaného dítěte. Další 

položky zjišťovaly informovanost z hlediska dodržování hygienických zásad. V závěru se 

otázky týkaly spokojenosti s poskytovanou péčí o  dítě, míry spolupráce mezi sestrami

a rodiči a také hodnocení komunikace sester s rodiči a dětmi. Uzavřené otázky nabízely 

probandům několik variant odpovědí, z nichž měli respondenti označit jednu položku, která 

nejblíže vyjadřovala jejich názor.

4.4 Realizace dotazníkového šetření

Získávání údajů prostřednictvím dotazníkového šetření probíhalo na výše uvedených 

klinikách ve Fakultní nemocnici v Motole, po předchozím schválení náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči Mgr. Janou Novákovou, MBA dne 11. 11. 2013. Bylo realizováno od 

začátku prosince 2013 do poloviny února 2014. 
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5 Výsledky průzkumu a jejich analýza

Výzkumnému vzorku pro zdravotní sestry bylo rozdáno 70 dotazníků a k hodnocení se 

mi vrátilo 57 těchto dotazníků. Výzkumnému vzorku pro doprovod hospitalizovaného dítěte 

bylo rozdáno 100 dotazníků a zpět mi bylo vráceno 65 dotazníkových šetření. V součtu jsem 

se tedy zabývala vyhodnocením a zpracováním 122 šetření. Celková návratnost činila 71,76

%. Na Pediatrické klinice bylo vyplněno 15 dotazníků od sester a 10 od doprovodu, na 

Klinice dětské chirurgie bylo vyplněno 25 dotazníků od sester a 20 dotazníků od doprovodu, 

na Klinice ušní, nosní a krční bylo vyplněno 5 dotazníků od sester a 5 od doprovodu, na 

Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 10 dotazníků od sester a 12 dotazníků od 

doprovodu, na Oční klinice dětí a dospělých 5 dotazníků od sester a 5 dotazníků od 

doprovodu a na Stomatologické klinice dětí a dospělých 5 dotazníků od sester a 5 od 

doprovodu dítěte.  

V následující analýze výsledků šetření budu pro přehlednost uvádět číslování obrázků 

podle položek v dotazníku pro sestry a rodiče, pokud se čísla položek v dotaznících neshodují, 

pak uvádím obrázky pod označením a – pro sestry a b - pro rodiče. Protože jsem sledovala 

dvě skupiny sester (do 10 let praxe a nad 10 let praxe), v zásadních položkách je odlišuji 

modře (sestry do 10 let praxe) a oranžově (sestry nad 10 let praxe). Rodiče jsem také měla 

rozdělené do dvou skupin dle věku jejich dítěte a to do 6 let věku a nad 6 let věku, proto mám 

rodiče do 6 let věku dítěte znázorněné zelenou barvou a rodiče dětí starších 6 let věku 

červenou barvou.

Obrázek 1 Pohlaví respondentů

Na obrázku 1 je znázorněn celkový počet respondentů, který činí 122 probandů. 

Respondenti jsou rozdělení do dvou skupin a to na sestry (57; 46,72 %) a na rodiče dětských 
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pacientů (65; 53,28 %). Zkoumaný vzorek obsahuje mezi sestrami 2 (3,51 %) muže a 55 

(96,49 %) žen, u rodičů 5 (7,69 %) mužů a 60 (92,31 %) žen.

Obrázek 2a Nejvyšší dosažené vzdělání sester

Obrázek 2a znázorňuje dosažené vzdělání sester. Největší zastoupení měla skupina 

sester, které mají středoškolské vzdělání s maturitou (41; 71,93 %), další skupinou, již 

s podstatným rozdílem je vzdělání jiné (8; 14,04 %), kde sestry uváděly různá specializační 

vzdělávání. 5 sester (8,77 %) má vzdělání získané na vyšší odborné škole. Vysokoškolsky 

vzdělané jsou 2 (3,51 %) sestry s titulem bakalář a 1 (1,75 %) sestra s titulem magistry.

V mém zkoumaném vzorku neměla žádná sestra ukončené doktorandské studium. 

Obrázek 2b Věk dítěte, o  které se rodič stará
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Na obrázku 2b jsou rodiče podle věku jejich hospitalizovaného dítěte  pro mé účely 

rozděleny do dvou skupin. Ve skupině dítě do 6 let věku se ocitla více jak polovina 

respondentů (40; 61,54 %) a ve skupině nad 6 let věku dítěte zbývajících 25 (38,46 %) rodičů.

Obrázek 3a Délka působení sester na dětském oddělení

Na obrázku 3a je poukázáno na délku působnosti sester na dětském oddělení. Pro mé 

účely stačilo si sestry rozdělit do dvou skupin podle délky jejich praxe a to na praxi kratší než 

10 let, kam se zařadilo 26 (45;61 %) sester a praxi delší než 10 let, kde bylo zařazeno 

respondentek o  něco více, tedy 31 (54,39 %) sester.

Obrázek 3b Příbuzenský vztah k dítěti

Na obrázku 3b je identifikován vztah doprovázené osoby k hospitalizovanému dítěti. 

Ve všech případech, což znamená u 65 (100,00 %) dotazovaných se jednalo přímo o  rodiče 

dítěte.
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Obrázek 4a Přínos opakované hospitalizace rodiče

Obrázek 4a dokládá, že sestry na odděleních považují za přínosné v naprosté většině 

(56; 96,15 %), pokud byl doprovod do nemocnice přijat již opakovaně. Pouze v jednom 

případě (3,85 %) to za přínosné spíše nepovažují. 

Obrázek 4b Počet hospitalizací dítěte v nemocnici

Na obrázku 4b je zhodnocen počet hospitalizací dítěte v nemocnici, kdy větší polovina 

dětí (39; 60,00 %) byla hospitalizována opakovaně a 26 (40,00 %) dětských pacientů bylo 

umístěno do nemocnice poprvé. Pro mé zpracování stačily pouze tyto dvě varianty.
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Obrázek 5 Možnost pobytu rodiče na oddělení  

Obrázek 5 se týká sester, zda nabízejí rodičům možnost pobytu s dítětem na oddělení. 

Pro děti do 6 let věku by to měla být samozřejmost. Mám zde v porovnání nejen skupiny 

sester a rodičů, ale i srovnání sester dle délky jejich praxe a srovnání rodičů dle věku jejich 

dítěte. Sestry do 10 let praxe tuto možnost nabízejí pouze v polovině případů (15; 57,69 %), 

kdežto sestry nad 10 let praxe tuto variantu uvádějí nejčastěji (26; 83,87 %). Na druhou stranu 

rodiče dětí ve věku do 6 let tuto samozřejmost popisují v naprosté většině (38; 95 %). U dětí 

ve věku nad 6 let tato varianta ovšem činí opět pouze polovinu (14; 56,00 %) respondentů. 

Případy, kdy se rodiče sami dotazují sester, zda mohou u dítěte zůstat, uváděly sestry do 10 let 

praxe v četnosti 7 (26,92 %), sestry nad 10 let praxe v počtu 4 (12,90 %), rodiče u dětí do 6 let 

pouze ve 2 (5,00 %) případech, ovšem rodiče u dětí nad 6 let věku dítěte v četnosti 9 (36,00

%). Nutné prosazení rodičů na oddělení zůstat označily pouze 4 (15,38 %) sestry do 10 let 

praxe, 1 (3,23 %) sestra nad 10 let praxe a 2 (8,00 %) rodiče u věku dítěte nad 6 let.
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Obrázek 6 Forma pobytu rodiče s dítětem v nemocnici

Na obrázku 6 vidíme formu pobytu rodiče s dítětem v nemocnici, kdy u většiny 

dotazovaných – u dětí do 6 let věku 36 (90,00 %) respondentů a u dětí nad 6 let věku dítěte 18 

(72,00 %) dotazovaných, mělo možnost být přímo na pokoji s dítětem. Ostatní možnosti se u 

dětí do 6 let vyskytly pouze ve 4 (10,00 %) případech a u dětí nad 6 let u 7 (28,00 %) 

zkoumaných rodičů.

  
Obrázek 7 Přínos přítomného rodiče pro dítě
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Tabulka 1 Přínos přítomného rodiče pro dítě
Ano Ne Celkem

n % n %

Sestry – děti do 6 let věku 57 100,00% 0 0,00% 57

Sestry – děti nad 6 let věku 37 64,91% 20 35,09% 57

Chí kvadrát

= 10,22 ˃ (0,05) pro stupeň volnosti 1=3,841

V obrázku 7 a tabulce 1 si můžeme všimnout přínosu přítomného rodiče v nemocnici 

pro dítě. V této otázce nemám sestry rozdělené do skupin podle délky jejich praxe, ale taktéž 

jako u rodičů mě zajímal jejich názor u dětí mladších a starších 6 let. V hodnocení sester u 

dětí do 6 let se souhlas vyskytoval v podstatné části respondentek (42; 73,68 %), na rozdíl od 

souhlasu u dětí nad 6 let, kdy tuto možnost zvolilo 12 (21,05 %) sester. Tuto hypotézu 

potvrzuje také výpočet pomocí statistické metody Chí kvadrátu, který nám určil hladinu 

významnosti. Z této tabulky vyplývá, že tato závislost opravdu existuje a hodnocení sester na 

přínos přítomného rodiče je tedy závislé na věku hospitalizovaného dítěte. Rodiče svou 

přítomnost hodnotí jako kladnou u 39 (97,50 %) dotazovaných u dětí do 6 let a u 21 (84,00

%) u dětí starších 6 let. Varianta spíše ano vyhovovala 15 (26,32 %) sestrám u dětí do 6 let, 

25 (43,86 %) sestrám u dětí starších 6 let, 1 (2,50 %) rodiči dítěte mladšího 6 let a 4 (16,00 %) 

rodičům dětí nad 6 let. Možnost ne a spíše ne označovaly pouze sestry u dětí ve věku více jak 

6 let a to v 7 (12,28 %) a 13 (22,81 %) případech.

Obrázek 8 Riziko komplikací u dítěte 

Obrázek 8 potvrzuje, že sestry ani rodiče si nemyslí, že by jejich přítomnost na 

oddělení zvyšovala rizika komplikací u dítěte. Názor, že riziko komplikací se díky 
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přítomnosti rodiče určitě nezvyšuje má 32 (28,07 %) sester a 23 (35,38%) rodičů, 62 (54,39

%) sester a 25 (38,46 %) rodičů, tedy nejpočetnější skupina, je toho názoru, že rodič spíše 

nezvyšuje riziko komplikací. Variantu ano a spíše ano udalo 4 (3,51 %) a 16 (14,04 %) sester

a 4 (6,15 %) a 6 (9,23 %) rodičů. Zbývajících 7 (10,77 %) rodičů nevědělo, zda by jejich 

přítomnost měla zvyšovat nějaká rizika komplikací.

Obrázek 9 Informace o  způsobu předcházení komplikací

Na obrázku 9 jsem se zabývala otázkami, zda sestry informují rodiče o  způsobu 

předcházení komplikací o  jejich dítě a rodiče měli odpovídat, zda tyto informace dostali. 38 

(66,67 %) sester udalo, že rodiče informuje a 54 (83,08 %) rodičů toto tvrzení potvrdilo.

Možnost sdělení někdy uvedlo 19 (33;33 %) sester, ovšem pouze 2 (3,08 %) rodiče. Také 9 

(13,85 %) rodičů mělo pocit, že tyto informace vůbec neobdrželo.
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Obrázek 10 Dodržování doporučených rad 

V obrázku 10 se odráží dodržování doporučených rad od zdravotnického personálu 

z pohledu sestry a samotných rodičů. Sestry plně souhlasí s dodržováním těchto rad pouze v 6 

(10,53 %) případech, kdežto rodiče uvádí, že jejich rady dodržují v 53 (81,84 %) případech. 

Sestry se častěji ztotožňují s názorem, že rodiče tyto rady pouze spíše dodržují a to u 42 

(73,68 %) respondek sester a 11 (16,92 %) respondentů mezi rodiči. V 8 (14,04 %) tvrzeních 

sestry mají pocit, že rodiče tato doporučení nedodržují, s čímž se rodiče nestotožňují. Pouze 1 

(1,54 %) rodič přiznal, že doporučené rady nedodžuje, ovšem to proto, že žádné informace 

nedostal. Mezi sestrami se také našla 1 (1,75 %) respondentka, která si myslí, že rodiče její 

rady nedodržují.

Obrázek 11 Upřednostňování hospitalizace rodiče 
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Obrázek 11 objasňuje, zda sestry a rodiče upřednostňují hospitalizaci dětského 

pacienta společně s jeho rodičem. U dětí mladších 6 let sestry i rodiče považují za prioritní 

hospitalizaci dítěte společně s jeho rodičem a to u dotazovaných 54 (94,74 %) sester a u 40 

(100,00 %) rodičů. U dětí nad 6 let hospitalizaci rodiče s dítětem upřednostňuje pouze 

polovina sester (29; 50,88 %), ovšem 23 (92,00 %) rodičů u dětí starších 6 let. Rodiče tedy 

svou hospitalizaci ve většině případů upřednostňují, pouze 2 (8,00 %) rodiče ji za prioritní 

nepovažují. Také druhá polovina 28 (49,12 %) sester u dětí nad 6 let hospitalizaci rodiče 

neupřednostňuje.

Důvod, proč rodiče nejčastěji uváděli, že chtějí být společně s dítětem hospitalizováni, 

byl, protože se s nimi dítě celkově cítí lépe a to u 25 (50,00 %) rodičů u dětí do 6 let a 17 

(53,13 %) respondentů u dětí nad 6 let. Dalším častým důvodem bylo, že chtějí mít přehled

o  dítěti a péči a to u 13 (26,0 0%) rodičů u dětí mladších 6 let a u 4 (12,50 %) rodičů starších 

6 let. Mezi další argumenty patřilo, že se dítě s nimi cítí lépe, dítě se rychleji uzdravuje nebo 

protože „prostě chtějí být spolu“. 

Obrázek 12 Ovlivňování úrovně ošetřovatelské péče

Obrázek 12 ukazuje, jakým způsobem kladně ovlivňuje přítomnost rodiče úroveň 

ošetřovatelské péče. V největším zastoupení skupina respondendů tvrdí, že dítě je kladným 
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způsobem ovlivňováno, protože dítě je s rodičem klidnější, to si myslí celkem 50 (31,45 %) 

sester a 37 (53,62 %) rodičů. Mezi sestrami je ovšem zajímavé, že u dětí nad 6 let si myslí 22 

(28,95 %) respondentek, že dítě bez rodiče spolupracuje lépe.

Obrázek 13 Přítěž rodiče u ošetřovatelských výkonů

V obrázku 13 vidíme, jaký názor mají sestry a rodiče na přítomnost u ošetřovatelských 

výkonů. Sestry se nejvíce přiklání k tvrzení, že rodiče určitě jsou a spíše jsou přítěží a to 

celkem ve 25 (21,93 %) případech u dětí do 6 let a ve 28 (43,08 %) případech u dětí starších 6 

let. Další velká část sester si pak myslí, že rodiče přítěží nejsou a to v 31(27,19 %) tvrzeních

sester u všech rodičů. Sami rodiče u dětí ve věku do 6 let mají názor takový, že jsou určite pro 

sestry ulehčením, tento názor zastává téměř polovina rodičů (19; 47,50 %). Dále rodiče obou 

skupin dětí potvrzují, celkem v počtu 25 (38,46 %) respondentů, že nejsou přítěží, ale nejsou 

sestrám ani ulehčením.
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Obrázek 14 Spokojenost s péčí o  dítě

Obrázek 14 potvrzuje, že naprostá většina rodičů (54; 83,08 %) je spokojena s péčí

o  jejich dítě. Zbývající rodiče (11; 16,92 %) mají nějaké výhrady. Sestry se ve větším počtu 

(34; 60,71 %) domnívají, že rodiče právě mají výhrady a pouze 22 (39,29 %) respondektek 

uvedlo, že rodiče jsou s poskytovanou péčí určitě spokojení.

Tabulka 2 Míra spolupráce sester a rodičů v uvedených výkonech

SESTRY CELKEM RODIČE CELKEM

n % n %

Úpravu lůžka dítěte provádí:

Vždy sestra 30 52,63% 18 27,69%

Vždy s pomocí 14 24,56% 4 6,15%

Střídají se 10 17,54% 18 27,69%

Vždy rodič 3 5,26% 25 38,46%

Modus Vždy sestra

Celkem 57 100,00% 65 100,00%

Hygienickou péči o  dítě provádí:

Vždy sestra 2 3,51% 0 0,00%

Vždy s pomocí 16 28,07% 3 4,62%

Střídají se 26 45,61% 3 4,62%

Vždy rodič 13 22,81% 59 90,77%

Modus Vždy rodič

Podávání stravy dítěti provádí:

Vždy sestra 4 7,02% 0 0,00%

Vždy s pomocí 14 24,56% 2 3,08%

Střídají se 15 26,32% 4 6,15%

Vždy rodič 24 42,11% 59 90,77%
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Modus Vždy rodič

                                      Dohled na příjem a výdej tekutin provádí:

Vždy sestra 18 31,58% 1 1,54%

Vždy s pomocí 20 35,09% 13 20,00%

Střídají se 17 29,82% 7 10,77%

Vždy rodič 2 3,51% 44 67,69%

Modus Vždy rodič

Sledování vyprazdňování stolice provádí:

Vždy sestra 21 36,84% 0 0,00%

Vždy s pomocí 14 24,56% 7 10,77%

Střídají se 11 19,30% 8 12,31%

Vždy rodič 11 19,30% 50 76,92%

Modus Vždy rodič

Zhodnocování stavu dítěte provádí:

Vždy sestra 48 84,21% 19 29,23%

Vždy s pomocí 6 10,53% 33 50,77%

Střídají se 3 5,26% 10 15,38%

Vždy rodič 0 0,00% 3 4,62%

Modus Vždy sestra

Dohled při podávání léků provádí:

Vždy sestra 41 71,93% 18 27,69%

Vždy s pomocí 13 22,81% 24 36,92%

Střídají se 3 5,26% 7 10,77%

Vždy rodič 0 0,00% 16 24,62%

Modus Vždy sestra

Zajištění léčebného režimu provádí:

Vždy sestra 32 56,14% 6 9,23%

Vždy s pomocí 22 38,60% 32 49,23%

Střídají se 3 5,26% 10 15,38%

Vždy rodič 0 0,00% 17 26,15%

Modus Vždy sestra

                              Zlepšení informovanosti dítěte a jeho uklidnění provádí:

Vždy sestra 8 14,04% 1 1,54%

Vždy s pomocí 35 61,40% 25 38,46%

Střídají se 14 24,56% 13 20,00%

Vždy rodič 0 0,00% 26 40,00%

Modus Vždy s pomocí

Motivování dítěte k jeho léčbě provádí:

Vždy sestra 21 36,84% 1 1,54%

Vždy s pomocí 22 38,60% 17 26,15%

Střídají se 13 22,81% 15 23,08%
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Vždy rodič 1 1,75% 32 49,23%

Modus Vždy rodič

Zajišťování volnočasových aktivit provádí:

Vždy sestra 6 10,53% 0 0,00%

Vždy s pomocí 19 33,33% 4 6,15%

Střídají se 22 38,60% 9 13,85%

Vždy rodič 10 17,54% 52 80,00%

Modus Vždy rodič

Tabulka 2 nás seznamuje, v jakých ošetřovatelských intervencích spolupracují rodiče 

se sestrami a v jaké míře. Spolupráci hodnotili zvlášť rodiče a zvlášť sestry, zde uvádím jejich 

srovnání názorů, opět barevně odlišeno modře – sestry a červeně – rodiče.

Úpravu lůžka dítěte nejčastěji provádí sama sestra a to u 30 (52,63 %) hodnocených 

sester. Sestry zastávají názor, že rodiče sami nestelou lůžko dítěte, pouze ve 3 (5,26 %) 

případech, kdežto rodiče tvrdí, že lůžko upravují u 26 (38,46 %) probandů.

V oblasti hygienické péče má největší zastání skupina rodičů, která hygienu provádí 

sama (59; 90,77 %). Sestry zastávaly názor, že se s rodiči v hygienické péči o  dítě s rodičem 

střídají (26; 45,61 %).

V podávání stravy se sestry i rodiče shodují, že tuto činnost zastává vždy rodič a to u 

24 (42,11 %) dotazovaných sester a u 59 (90,77 %) dotazovaných rodičů.

U dohledu dítěte na příjem a výdej tekutin má největší zastoupení názor, že jej rodiče 

provádějí sami a to ve 44 (67,69 %) případech, kdežto sestry zastávají spíše názor, že rodiče 

tuto aktivitu zajišťují vždy s pomocí sestry a to ve 20 (35,09 %) tvrzení.

Sledování vyprazdňování stolice nejčastěji obstarávají sami rodiče (50; 76,92 %), 

ovšem sestry mají názor, že u rodičů tuto činnost zajišťuje pouze 11 (19,30 %) rodičů. Sestry 

si oblast zabezpečují sami (21; 36,84 %), dle jejich tvrzení.

Zhodnocování stavu dítěte, například po vyšetření či nějakém výkonu, zaručuje 

nejobvykleji sama sestra (48; 84,21 %). Rodiče se také přiklánějí k názoru, že zhodnocují stav 

svého dítěte vždy společně se sestrou (33; 50,77 %).

Oblast zlepšení informovanosti dítěte a jeho uklidnění provádí rodič s pomocí sestry.

V tomto tvrzení se shodují sestry (35; 61,40 %) i rodiče (25; 38,46 %).

Motivování dítěte k jeho léčbě provádí v největším zastoupení dle rodičů právě sám 

rodič (32; 49,23 %), ovšem sestry mají nejčastější názor, že rodiči pomáhají (22; 38,60 %). 

Zajišťování volnočasových aktivit pro dítě obstarává z hlediska rodičů sám rodič (52; 

80,00 %) a sestry se přiklání spíše k názoru, že se s rodičem střídají (22; 38,60 %).
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V dotaznících u sester i rodičů se také v mnoha případech objevovalo, že tuto oblast pomáhá 

rodičům zajistit herní terapeut a učitelka mateřské školy.

Obrázek 15 Vhodná komunikace zdravotních sester s dětmi

Obrázek 15 znázorňuje názor rodičů na vhodnou komunikaci zdravotních sester 

s jejich dětmi. Obvykle jsou rodiče s komunikací sester spokojeni ( 57; 87,69 %), pouze u 7 

(10,77 %) probandů se vyskytla nějaká nesrovnalost.

Tabulka 3 Komunikace zdravotních sester s dětmi

SESTRY

Do 10 let praxe Nad 10 let praxe Celkem
n % n % n %

Úroveň slovní komunikace

1 10 38,46% 21 67,74% 31 54,39%

2 15 57,69% 9 29,03% 24 42,11%

3 1 3,85% 0 0,00% 1 1,75%

4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 1 3,23% 1 1,75%

Aritmetický průměr 1,526

Medián 1

Modus 1

Celkem 26 100,00% 31 100,00% 57 100,00%

Gestikulace:

1 14 53,85% 17 54,84% 31 54,39%

2 11 42,31% 12 38,71% 23 40,35%

3 1 3,85% 1 3,23% 2 3,51%

4 0 0,00% 1 3,23% 1 1,75%

57; 87,69%

7; 10,77% 1; 1,54%
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5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1, 526

Medián 1

Modus 1

Úsměv:

1 23 88,46% 21 67,74% 44 77,19%

2 1 3,85% 7 22,58% 8 14,04%

3 2 7,69% 3 9,68% 5 8,77%

4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,316

Medián 1

Modus 1

Pohled do očí:

1 20 76,92% 20 64,52% 40 70,18%

2 5 19,23% 10 32,26% 15 26,32%

3 1 3,85% 1 3,23% 2 3,51%

4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,334

Medián 1

Modus 1

Dotyk:

1 17 65,38% 17 54,84% 34 59,65%

2 7 26,92% 11 35,48% 18 31,58%

3 2 7,69% 3 9,68% 5 8,77%

4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,491

Medián 1

Modus 1

Výraz tváře:

1 18 69,23% 14 45,16% 32 56,14%

2 8 30,77% 16 51,61% 24 42,11%

3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 0 0,00% 1 3,23% 1 1,75%

5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,474

Medián 1

Modus 1
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Působí vstřícně:

1 18 69,23% 20 64,52% 38 66,67%

2 8 30,77% 10 32,26% 18 31,58%

3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,298

Medián 1

Modus 1

Vystupuje jako profesionálka:

1 18 69,23% 20 64,52% 38 66,67%

2 8 30,77% 11 35,48% 19 33,33%

3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,334

Medián 1

Modus 1

Hlasové projevy sestry:

1 14 53,85% 15 48,39% 29 50,88%

2 10 38,46% 15 48,39% 25 43,86%

3 2 7,69% 1 3,23% 3 5,26%

4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,544

Medián 1

Modus 1

Dostatek času sestry na dítě:

1 1 3,85% 4 12,90% 5 8,77%

2 13 50,00% 14 45,16% 27 47,37%

3 9 34,62% 9 29,03% 18 31,58%
4 2 7,69% 4 12,90% 6 10,53%
5 1 3,85% 0 0,00% 1 1,75%

Aritmetický průměr 2,491

Medián 2

Modus 2

V tabulce 3 vidíme, jak se samy sestry hodnotily v jednotlivých složkách komunikace

s dětmi. Hodnocení probíhalo jako ve škole, tedy 1 – výborná, 5 – nedostatečná. Odpovědi 

sester jsou pro přehlednost v tabulce opět barevně odlišené, modře – sestry do 10 let praxe, 

oranžově – nad 10 let praxe a fialovou barvou je znázorněné celkové hodnocení sester.
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Na úrovni slovní komunikace se sestry celkově ohodnotily obvykle jedničkou (31; 

54,39 %). Zajímavé je, že sestry do 10 let praxe byly k sobě více kritické a ohodnotily se 

nejčastěji známkou dvojkou (15; 57,39 %).

V gestikulaci sestry neudávají žádné problémy, více jak polovina sester se 

oznámkovala jedničkou (31; 54,39 %).

Sestry se samozřejmě na děti usmívají, proto se v této složce v největším zastoupení 

hodnotily známkou jedna (44; 77,19 %).

Pohled do očí je také základní pro komunikaci, i zde se sestry známkovaly nejčastěji 

jedničkou (40; 70,18 %).

V oblasti dotyku se sestry také ohodnotily výborně (34; 59,65 %), ale také zároveň 

třetina sester se přikláněla ke známce dvojce (18; 31,58 %).

Výraz tváře, tedy tvářit se mile, ochotně, klidně a přívětivě není pro všechny sestry 

automatické. Větší část sester se sice hodnotila jedničkou (32; 56,14 %), ovšem druhá o  něco 

menší část se hodnotila dvojkou (24; 42,11 %).

Se vstřícností ale sestry nemají problémy a známkou výbornou se ohodnotilo 38 

(66,67 %) sester.

Sestry se takto ohodnotily jedničkou i v profesionálním působení, tedy 38 (66,67 %) 

probandek.

V hlasových projevech se sice sestry hodnotí nejčastěji výborně (29; 50,88 %), ovšem 

také celkem ve 25 (43,86 %) případech chvalitebně a dokonce ve 3 (5,26 %) hodnoceních 

pouze dobře.

Doména dostatku času na dítě byla od samotných sester hodnocena nejhůře. Nejčastěji 

sestry tuto oblast známkovaly dvojkou (27; 47,37 %), dále trojkou (18; 31,58 %) a čtyřkou (6; 

10,54 %).
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Tabulka 4: Komunikace mezi sestrami a rodiči

SESTRY CELKEM RODIČE CELKEM

n % n %

Úroveň slovní komunikace

1 31 54,39% 56 86,15%

2 25 43,86% 9 13,85%

3 1 1,75% 0 0,00%

4 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,474 1,138

Medián 1 1

Modus 1 1

Celkem 57 100,00% 65 100,00%

Gestikulace:

1 26 45,61% 50 76,92%

2 27 47,37% 14 21,54%

3 4 7,02% 1 1,54%

4 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,474 1,246

Medián 2 1

Modus 2 1

Úsměv:

1 42 73,68% 50 76,92%

2 14 24,56% 12 18,46%

3 1 1,75% 3 4,62%

4 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,281 1,277

Medián 1 1

Modus 1 1

Pohled do očí:

1 42 73,68% 52 80,00%

2 14 24,56% 10 15,38%

3 1 1,75% 2 3,08%

4 0 0,00% 1 1,54%

5 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,281 1,262

Medián 1 1

Modus 1 1
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Dotyk:

1 11 19,30% 46 70,77%

2 13 22,81% 12 18,46%

3 15 26,32% 5 7,69%

4 10 17,54% 2 3,08%

5 8 14,04% 0 0,00%

Aritmetický průměr 2,842 1,431

Medián 3 1

Modus 3 1

Výraz tváře:

1 24 42,11% 43 66,15%

2 29 50,88% 18 27,69%

3 4 7,02% 4 6,15%

4 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,649 1,4

Medián 2 1

Modus 2 1

Působí vstřícně:

1 37 64,91% 49 75,38%

2 17 29,82% 13 20,00%

3 3 5,26% 2 3,08%

4 0 0,00% 1 1,54%

5 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,404 1,308

Medián 1 1

Modus 1 1

Vystupuje jako profesionálka:

1 35 61,40% 57 87,69%

2 20 35,09% 7 10,77%

3 2 3,51% 1 1,54%

4 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00%

Aritmetický průměr 1,421 1,138

Medián 1 1

Modus 1 1

Hlasové projevy sestry:

1 32 56,14% 49 75,38%

2 23 40,35% 13 20,00%

3 2 3,51% 3 4,62%

4 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00%
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Aritmetický průměr 1,474 1,292

Medián 1 1

Modus 1 1

Dostatek času sestry na rodiče a jejich dítě:

1 7 12,28% 48 73,85%

2 26 45,61% 10 15,38%

3 19 33,33% 6 9,23%

4 3 5,26% 1 1,54%

5 2 3,51% 0 0,00%

Aritmetický průměr 2,421 1,385

Medián 2 1

Modus 2 1

V tabulce 4 se odráží hodnocení komunikace sester s rodiči, kdy se tyto dvě skupiny 

hodnotily navzájem. Modrou barvou je znázorněno hodnocení sester a červenou hodnocení 

rodičů. 

Na úroveň slovní komunikace mají stejný názor sestry i rodiče. Obě skupiny nejčastěji 

tuto složku hodnotily výborně a to v počtu 31 (54,39 %) sester a 56 (86,15 %) rodičů.

V oblasti gestikulace se v malém rozdílu sestry hodnotí pouze chvalitebně (27; 47,37

%), ale rodiče sestry hodnotí výborně (50; 76,92 %).

Úsměv známkovaly sestry i rodiče jedničkou. Sestry v počtu 42 (73,68 %) a rodiče

v 50 (76,92 %) případech.

Také pohled do očí hodnotí jak sestry, tak rodiče kladně, tedy výborně – sestry u 42 

(73,68 %) dotazovaných a rodiče u 52 (80,00 %) dotazovaných. 

Na dotyk mají rodiče a sestry odlišný názor. Rodiče jej hodnotí jedničkou a to ve 46 

(70,77 %) případech, kdežto sestry se v této oblasti v největším zastoupení hodnotily 

známkou trojkou (15; 26,32 %). Otázka byla nejspíš nejasně formulována, nejednalo se

o  nějaké důvěrné dotýkání, ale pouze například o  chycení za rameno v těžké chvíli pro 

rodiče. V dotaznících od sester jsem ale měla v mnoha hodnoceních doplněno, že sestry se 

rodičů vůbec nedotýkají.  

Ve výrazu tváře se sestry hodnotí v polovině případů dvojkou (29; 50,88 %), ovšem 

rodiče sestry oznámkovali výbornou (43; 66,15 %).

Vstřícně působí více jak polovina sester, protože ony samy se výborně ohodnotily ve 

37 (64,91 %) názorech a rodiče je výbornou taktéž hodnotili ve 49 (75,38 %) případech.

Že sestra vystupuje jako profesionálka, hodnotí známkou jedničkou 35 (61,40 %) 

sester, ale také většina rodičů (57; 87,69 %).
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Hlasové projevy sestry hodnotí výbornou 32 (56,14 %) dotazovaných sester a 49 

(75,38 %) dotazovaných rodičů.

Oblast dostatku času sester na rodiče a jejich dítě opět sestry hodnotí nejhůře. 

Nejčastějším hodnocením sester byla známka dvojka (26; 45,61 %) a dále trojka (19; 33,33

%), ovšem rodiči i tuto oblast hodnotili klasicky známkou jedničkou a to ve 48 (73,85 %) 

případech.
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5.1 CÍLE a HYPOTÉZY

Cíl 1.: Zjistit, zda sestry považují za přínosnou hospitalizaci dětí společně s rodiči, nebo zda 

raději upřednostňují pouze návštěvy rodičů.

Hypotéza 1.: Lze předpokládat, že u dětí mladších 6 let považují sestry hospitalizaci 

rodiče společně s dítětem za přínosnou.

Hypotéza 2.: Lze se domnívat, že u dětí starších 6 let upřednostňují sestry pouze 

návštěvy rodičů. 

Cíl 2.: Pomocí šetření prozkoumat, zda rodiče hospitalizovaných dětí ve větší míře 

spolupracují se sestrami na oddělení, či nikoliv.

Hypotéza 3.: Lze předpokládat, že sestry a rodiče budou ve většině oblastí hodnotit 

spolupráci stejně.

Cíl 3.: Prověřit, zda sestry s delšími pracovními zkušenostmi hodnotí spolupráci rodičů lépe, 

než sestry s kratšími zkušenostmi.

Hypotéza 4.: Lze očekávat, že sestry s praxí nad 10 let hodnotí spolupráci s rodiči 

lépe, než sestry s praxí do 10 let.

Cíl 4.: Zjistit, jaký je názor rodičů a sester v oblasti komunikace sester s hospitalizovanými 

dětmi.

Hypotéza 5.: Lze se domnívat, že komunikaci mezi sestrou a hospitalizovanými dětmi 

budou rodiče hodnotit kritičtěji než samotné sestry.
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5.2 DISKUZE

Přínos rodičů pro hospitalizované dítě a spolupráce sester a rodičů na odděleních jsem 

zjišťovala pomocí anonymního dotazníkového šetření, které jsem aplikovala ve Fakultní 

nemocnici v Motole a to na pracovištích dětských lůžkových oddělení Pediatrické kliniky, 

Kliniky dětské chirurgie, Kliniky ušní, nosní a krční, Kliniky dětské a dospělé ortopedie

a traumatologie, Oční kliniky dětí a dospělých a na Stomatologické kliniky dětí a dospělých.

Sběr dat byl realizován od začátku prosince 2013 do poloviny února 2014. Dotazník byl 

vyhotoven ve dvou verzích, tedy pro sestry a pro rodiče, kdy otázky byly koncipovány na 

spolupráci mezi sestrami a rodiči hospitalizovaných dětí.

Po vyjádření souhlasného stanoviska náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Janou 

Novákovou, MBA, jsem toto dotazníkové šetření začala realizovat. Výzkumnému vzorku pro 

zdravotní sestry bylo rozdáno 70 dotazníků a k hodnocení se mi vrátilo 57 těchto dotazníků. 

Výzkumnému vzorku pro doprovod hospitalizovaného dítěte bylo rozdáno 100 dotazníků

a zpět mi bylo vráceno 65 dotazníkových šetření. V součtu jsem se tedy zabývala 

vyhodnocením a zpracováním 122 šetření. Celková návratnost činila 71,76 %. 

Cílem mé práce bylo zjistit, zda sestry při přijetí dítěte do nemocnice rodičům nabízí

možnost pobytu s dítětem v nemocnici, dále bylo zjišťováno, zda sestry a rodiče hodnotí 

kladně přínos rodiče pro hospitalizované dítě, do jaké míry spolupracují rodiče a sestry

v ošetřovatelských činnostech a jak hodnotí rodiče a sestry komunikaci mezi sebou a dětmi.

Pro srovnání mého dotazníkového šetření jsem použila práce, které se zabývaly 

obdobným tématem. 1) JANÁSOVÁ, Andrea. Přínos rodičů a rodinných příslušníků pro dítě 

hospitalizované na infekční klinice. 2011. Bakalářská práce. MASARYKOVA 

UNIVERZITA, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Marta Šenkyříková., 2) ŽÁKOVÁ, Lucie. 

Problematika hospitalizace dítěte na dětském oddělení s rodiči. Č. Bud., 2008. Bakalářská 

práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně 

sociální fakulta, 3) PAPOUŠKOVÁ, Kateřina. Spolupráce rodič, sestra, dítě v ošetřovatelském 

procesu. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA v ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta.

V úvodu šetření jsem se zabývala nejprve pohlavím respondentů sester a doprovodu 

hospitalizovaného dítěte. Povolání zdravotní sestry vykonávají častěji ženy než muži, což se 

prokázalo i v mé skupině respondentů, kdy ze 122 probandů bylo 115 (94,26 %) žen a pouze 

7 (5,74 %) mužů. Dotazníky, které byly určeny sestrám, vyplnilo 55 (96,49 %) žen a pouze 2 

(3,51 %) muži. V dotaznících pro doprovod hospitalizovaného dítěte, byl rozdíl respondentů 
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obdobný vzhledem k tomu, že matka bývá na mateřské dovolené častěji než otec. Šetření 

vyplnilo 60 (92,31 %) respondentek a 5 (7,69 %) respondentů.

U otázky nejvyššího dosaženého vzdělání sester mě velice překvapilo, že největší 

skupina oslovených sester měla středoškolské vzdělání s maturitou (41; 71,93 %). V současné 

době je kladen velký důraz na vzdělání. Právě vzdělání je důležité také pro samotné rodiče, 

kteří často vyžadují vysoce kvalifikovaný personál a chtějí, aby jejich dítě bylo ošetřováno 

odborníky. 

V celé práci se zabývám rodiči dětí, které jsem měla dle věku jejich dítěte rozdělené 

pouze do dvou skupin a to do 6 let věku dítěte a nad 6 let věku dítěte. Mým účelem bylo 

zhodnotit spolupráci sester a rodičů právě u těchto dvou skupin a porovnat, zda se výsledky 

šetření budou lišit. Ve skupině rodičů, kteří se starali o  dítě mladší 6 let, bylo hodnoceno 40 

(61,54 %) respondentů a ve skupině rodičů, kteří měli dítě starší než 6 let, bylo hodnoceno 25 

(38,46 %) respondentů.

U zkoumaných sester mě také zajímala délka jejich praxe na dětském oddělení. Abych 

mohla porovnávat jejich hodnocení v závislosti na zkušenostech, měla jsem sestry taktéž 

rozdělené do dvou skupin dle jejich délky praxe. Méně početnou byla skupina sester, která 

působila na dětském oddělení méně než 10 let, kam bylo zařazeno 26 (45,61 %) respondentek

a skupina druhá, tedy skupina sester, která působí na dětském pracovišti více než 10 let, kam 

se zařadilo 31 (54,39 %) respondentek.

V otázce, ve které jsem zkoumala příbuzenský vztah k hospitalizovanému, jsem byla 

překvapená, že u všech oslovených probandů se jednalo přímo o  rodiče dítěte (65; 100,00 %).

  Vzhledem ke zkoumanému přínosu rodičů v oblasti spolupráce se sestrami jsem také 

zjišťovala, zda sestry považují za přínosné, pokud byl již rodič s dítětem v minulosti 

hospitalizován a tedy rodič lépe může znát provozní řád nemocnice. Musíme brát v potaz, že 

ten se může odlišovat dle typu oddělení, ale v mnoha ohledech se pro rodiče i jejich děti 

shoduje. Sestry na odděleních považují za přínosné v naprosté většině (56; 96,15 %), pokud 

byl doprovod do nemocnice přijat již opakovaně. Pouze v jednom případě (3,85 %) to za 

přínosné spíše nepovažují. Aby mohlo dojít ke srovnání výsledků i ze stany rodičů, ptala jsem 

se jich, zda jsou hospitalizováni s dítětem poprvé či opakovaně. K mému překvapení bylo 

více rodičů s dětmi hospitalizováno opakovaně a to 39 (60,00 %) respondentů a 26 (40,00 %) 

dětských pacientů bylo v nemocnici poprvé.  

Dále jsem se zabývala otázkou, zda sestry nabízí rodičům možnost pobytu s dítětem

v nemocničním zařízení na daném oddělení. Mé výsledky jsou tyto: sestry do 10 let praxe tuto 

možnost nabízejí pouze v polovině případů (15; 57,69 %), kdežto sestry nad 10 let praxe tuto 
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variantu uvádějí nejčastěji (26; 83,87 %). Na druhou stranu rodiče dětí ve věku do 6 let tuto 

samozřejmost popisují v naprosté většině (38; 95 %). U dětí ve věku nad 6 let tato varianta 

ovšem činí opět pouze polovinu (14; 56,00 %) respondentů. Případy, kdy se rodiče sami 

dotazují sester, zda mohou u dítěte zůstat, uváděly sestry do 10 let praxe v četnosti 7 (26,92

%), sestry nad 10 let praxe v počtu 4 (12,90 %), rodiče u dětí do 6 let pouze ve 2 (5,00 %), 

ovšem rodiče u dětí nad 6 let věku dítěte v četnosti 9 (36,00 %). Nutné prosazení rodičů na 

oddělení zůstat označily pouze 4 (15,38 %) sestry do 10 let praxe, 1 (3,23 %) sestra nad 10 let 

praxe a 2 (8,00 %) rodiče u věku dítěte nad 6 let. Obdobné výsledky uvádí i Žáková, ovšem 

Janásová má výsledky z infekční kliniky poněkud odlišné vzhledem k tomu, že možnost 

pobytu na infekčním oddělení je omezena z důvodů rizika nozokomiálních nákaz dětí nebo 

případné infekce osob, které u dítěte zůstávají. 37,50 % respondentů uvedlo, že jim tato 

možnost byla nabídnuta zdravotnickým personálem, jako samozřejmost, při přijetí dítěte do 

zdravotnického zařízení. 39,42 % dotazovaných uvedlo, že jim možnost zůstat u dítěte byla 

umožněna až po projevení vlastní iniciativy. U 15,38 % příbuzných hospitalizovaných dětí 

nebyla poskytnuta možnost pobytu s dítětem v nemocnici a sami se museli prosadit o  právo 

zůstat s dítětem.

U formy pobytu rodiče v nemocnici mě překvapilo, že u většiny dotazovaných – u dětí 

do 6 let věku 36 (90,00 %) respondentů a u dětí nad 6 let věku dítěte 18 (72,00 %) 

dotazovaných, mělo možnost být přímo na pokoji s dítětem. Ostatní možnosti se u dětí do 6 

let vyskytly pouze ve 4 (10,00 %) případech a u dětí nad 6 let u 7 (28,00 %) zkoumaných 

rodičů. v práci Janásové doprovody dětí označily odpovědi takto: 57,69 % tázaných využilo 

formu celodenního pobytu u lůžka dítěte, s tím, že na noc chodili domů. 25 % tázaných 

využilo ubytovnu v nemocnici mimo oddělení, kde bylo hopsitalizované dítě, o  které se

v nemocnci pečovali. 6,73 % tvořila skupina, která měla možnost být ubytovaná přímo na 

pokoji s dítětem. 7,69 % nebylo umožněno u dítěte zůstat, ale rozhodli se dítě neopustit

a zůstali u dítěte i přes  noc, většinou v provizorních podmínkách, které si sami vytvořili. 

Přítomnost rodiče jako přínos pro jeho dítě hodnotí sestry u dětí do 6 let ve většině 

případů (42; 73,68 %), na rozdíl od souhlasu u dětí nad 6 let, kdy tuto možnost zvolilo 12 

(21,05 %) sester. Rodiče svou přítomnost hodnotí jako kladnou u 39 (97,50 %) dotazovaných 

u dětí do 6 let a u 21 (84,00 %) rodičů dětí starších 6 let. Varianta spíše ano vyhovovala 15 

(26,32 %) sestrám u dětí do 6 let, 25 (43,86 %) sestrám u dětí starších 6 let, 1 (2,50 %) rodiči 

dítěte mladšího 6 let a 4 (16,00 %) rodičům dětí nad 6 let. Možnost ne a spíše ne označovaly 

pouze sestry u dětí starších 6 let a to v 7 (12,28 %) a 13 (22,81 %) případech. Také v práci 

Papouškové vnímá přítomnost rodičů u hospitalizovaného dítěte pozitivně 40 sester (83,3 %). 
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Rodiče hospitalizovaní na infekční klinice ve výsledcích Janáčkové v 64,42 % si myslí, že 

jsou přínosem pro dítě. Variantu většinou ano uvedlo 26,92 % a na přítomnost dalších osob,

že je vhodná pouze někdy, odpovědělo jen 6,73 % tázaných. Přítomnost příbuzných u lůžka 

dítěte většinou není vhodná, uvedlo pouhých 1,91 % respondentů a variantu přítomnost 

příbuzných na infekční klinice není nikdy přínosem, neuvedl žádný respondent.

Pro zjištění, zda existuje nějaká závislost v hodnocení sester na přínos 

hospitalizovaného rodiče u dětí mladších 6 let a u dětí starších 6 let jsem použila statistickou 

metodu Test chí-kvadrát nezávislosti v kontingenční tabulce. Pro výpočet jsem použila 

vzoreček:

Kontingenční tabulka je uvedená na straně 40 (Tabulka 1). Z této tabulky vyplývá, že tato 

závislost opravdu existuje a hodnocení sester je tedy závislé na věku hospitalizovaného dítěte.

  Zda dochází z důvodu přítomného rodiče (jiné doprovázející osoby) ke zvyšování rizik 

komplikací u dítěte (např. infekční onemocnění, virové nákazy apod.) na oddělení, jsem 

dospěla k obdobným výsledkům ve své práci jako Janásová a to: sestry ani rodiče si nemyslí, 

že by přítomnost rodiče na oddělení zvyšovala rizika komplikací u dítěte. Názor, že riziko 

komplikací se díky přítomnosti rodiče určitě nezvyšuje má 32 (28,07 %) sester a 23 (35,38 %) 

rodičů, 62 (54,39 %) sester a 25 (38,46 %) rodičů, tedy nejpočetnější skupina, je toho názoru, 

že rodič spíše nezvyšuje riziko komplikací. Ano a spíše ano udalo 4 (3,51 %) a 16 (14,04 %) 

sester a 4 (6,15 %) a 6 (9,23 %) rodičů. Zbývajících 7 (10,77 %) rodičů nevědělo, zda by 

jejich přítomnost měla zvyšovat nějaká rizika komplikací.

Také v otázce, zda sestry informují rodiče o  způsobech předcházení komplikací u 

dítěte, jsem došla k obdobnému závěru jako Janásová. V mém šetření 38 (66,67 %) sester 

udalo, že rodiče informuje a 54 (83,08 %) rodičů toto tvrzení potvrdilo. Možnost sdělení 

někdy uvedlo 19 (33;33 %) sester, ovšem pouze 2 (3,08 %) rodiče. Také 9 (13,85 %) rodičů 

mělo pocit, že tyto informace vůbec neobdrželo.

Sestry plně souhlasí s dodržováním těchto rad pouze v 6 (10,53 %) případech, kdežto 

rodiče uvádí, že jejich rady dodržují v 53 (81,84 %) případech. Sestry se častěji ztotožňují 

s názorem, že rodiče tyto rady pouze spíše dodržují a to u 42 (73,68 %) respondek sester a 11 

(16,92 %) respondentů mezi rodiči. V 8 (14,04 %) tvrzeních sestry mají pocit, že rodiče tato 

doporučení nedodržují, s čímž se rodiče nestotožňují. Pouze 1 (1,54 %) rodič přiznal, že 

doporučené rady nedodžuje, ovšem to proto, že žádné informace nedostal. Mezi sestrami se 
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také našla 1 (1,75 %) respondentka, která si myslí, že rodiče její rady nedodržují. Myslím, že 

názory rodičů a sester se liší proto, že rodič se snaží pro své dítě udělat vždy to nejlepší, co 

považuje za správné, ale leckdy právě z tohoto důvodu nedbá na rady sester. V práci Janásové 

je zajímavé, že se pokyny zdravotnického personálu řídí 53,85 %, dále 2,88% respondentů 

rady nedodržuje a 43,27 % respondentů vůbec neodpovědělo.

Důvod, proč rodiče nejčastěji uváděli, že chtějí být společně s dítětem hospitalizováni,

v mém hodnocení byl, protože se s nimi dítě celkově cítí lépe a to u 25 (50,00 %) rodičů u 

dětí do 6 let a 17 (53,13 %) respondentů u dětí nad 6 let. Dalším častým důvodem bylo, že 

chtějí mít přehled o  dítěti a péči a to u 13 (26,00 %) rodičů u dětí mladších 6 let a u 4 (12,50

%) rodičů starších 6 let. Mezi další argumenty patřilo, že se dítě s nimi cítí lépe, dítě se 

rychleji uzdravuje nebo protože „prostě chtějí být spolu“. V hodnocení Žákové byly výsledky 

analogické.

Na úroveň ošetřovatelské péče má největší vliv tvrzení rodičů i sester, že dítě je 

kladným způsobem ovlivňováno, protože dítě je s rodičem klidnější. To si myslí celkem 50 

(31,45 %) sester a 37 (53,62 %) rodičů. Mezi sestrami je ovšem zajímavé, že u dětí nad 6 let 

si myslí 22 (28,95 %) respondentek, že dítě bez rodiče spolupracuje lépe. V práci Žákové 

odpověď, že dítě je s rodičem klidnější volilo taktéž 30 (30 %) sester, ovšem další v tvrzení 

následovalo, že si zvolí společně s rodičem vhodný plán péče pro dítě (25; 24 %). V mé práci 

tento názor mělo 38 (33, 34%) sester. Zjištěné výsledky si ovšem byly dost podobné.

Na přítomnost rodiče u ošetřovatelských výkonů se sestry nejvíce přiklání k tvrzení, že 

rodiče určitě jsou a spíše jsou přítěží a to celkem ve 25 (21,93 %) případech u dětí do 6 let

a ve 28 (43,08 %) případech u dětí starších 6 let. Myslím, že je to dáno tím, že rodiče mohou 

reagovat nepřiměřeným a nevhodným způsobem na vyšetření dítěte a to v důsledku má na 

dítě neblahý vliv, proto sestry hodnotí rodiče jako přítěž. Další velká část sester si pak myslí, 

že rodiče přítěží nejsou a to v 31 (27,19 %) tvrzeních sester u všech dětí. Sami rodiče v mých 

výsledcích u dětí ve věku do 6 let mají názor takový, že jsou určite pro sestry ulehčením, tento 

názor zastává skoro polovina rodičů (19; 47,50 %). Dále rodiče obou skupin dětí potvrzují 

celkem v počtu 25 (38,46 %) respondentů, že nejsou přítěží, ale nejsou sestrám ani ulehčením.

V práci Janásové, zda je přítomností rodičů ztížena práce zdravotnického personálu si pouhé 

0,96 % rodičů myslí, že určitě ano. Odpověď asi ano zvolilo 10,58 % respondentů. Nejistých 

si je 14,42 % respondentů, kteří zvolili odpověď nevím. O  tom, že nestěžují práci 

zdravotnickému personálu je přesvědčeno 39,81 % respondentů a 44,23 % respondentů je 

přesvědčeno, že nejsou přítěží pro zdravotnický personál, právě naopak zastávají názor, že 

jsou spíše ulehčením pro samotné zdravotníky.
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U otázky spokojenosti rodičů s péčí zdravotnické ho personálu se názory rodičů v mé 

práci a v práci Janásové liší. V mých výsledcích je naprostá většina rodičů (54; 83,08 %) 

spokojena s péčí o  jejich dítě, což je potěšující zjištění. Zbývající rodiče (11; 16,92 %) mají 

nějaké výhrady. Nespokojený s péčí nebyl žádný rodič. Ve výsledcích Janásové bylo velmi 

spokojených 58,65 % rodičů a spokojených, ale s určitými výhradami bylo u dítěte 37,50 % 

respondentů. Nespokojenost s poskytovanou péčí projevilo 3,85 % dotazovaných.

Na podobném principu jsme měli s Papouškovou postavenou otázku, v jakých 

ošetřovatelských intervencích spolupracují rodiče se sestrami a v jaké míře. V obou šetřeních 

spolupráci hodnotili zvlášť rodiče a zvlášť sestry. V mém šetření byla tato otázka 

koncipována tak, že sestry a rodiče si vybírali mezi odpovědí – vždy činnost provádím sám/a; 

pomáháme si (sestra+rodič); střídáme se (někdy sestra, někdy rodič); nebo vždy daný výkon 

zajišťuje ten druhý, než komu byla otázka položena. Papoušková měla otázku položenou tak, 

aby sestry psaly, zda rodiče v určitých činnostech zapojují či nezapojují a rodiče, aby 

odpovídali, zda zapojeni byli či nebyli do této aktivity. V oblasti hygienické péče má u mne 

největší zastání skupina rodičů, která hygienu provádí sama (59; 90,77 %). Sestry zastávaly 

názor, že se s rodiči v hygienické péči o  dítě s rodičem střídají (26; 45,61 %). V hodnocení 

Papouškové 47 (97,9 %) sester zapojuje rodiče do péče o  hygienu jejich dítěte a 66 (100,0 %) 

rodičů zhodnotilo možnost podílet se na hygienické péči.

V podávání stravy se sestry i rodiče v mém šetření shodují, že tuto činnost zastává 

vždy rodič a to u 24 (42,11 %) dotazovaných sester a u 59 (90,77 %) dotazovaných rodičů.

V hodnocení Papouškové se také ukázalo, že sestry zapojují rodiče do péče o  stravování vždy 

(48; 100,0 %) a rodiče toto také potvrdili (66; 100,0 %).

U dohledu dítěte na příjem a výdej tekutin má v mém výzkumném vzorku největší 

zastoupení názor rodičů, že jej rodiče provádějí sami a to ve 44 (67,69 %) případech, kdežto 

sestry zastávají spíše názor, že rodiče tuto aktivitu zajišťují vždy s pomocí sestry a to ve 20 

(35,09 %) tvrzení. U dotazovaných sester v šetření Papouškové bylo udáno, že sestry rodiče

v této činnosti zapojují vždy (48; 100,0 %), rodiče také souhlasili (66; 100,0 %).

Sledování vyprazdňování stolice v mých výsledcích nejčastěji obstarávají sami rodiče 

(50; 76,92 %), ovšem sestry mají názor, že u rodičů tuto činnost zajišťuje pouze 11 (19,30 %) 

rodičů. Sestry si tuto oblast zabezpečují samy (21; 36,84 %), dle jejich tvrzení. Do péče

o  vyprazdňování zapojuje dle výsledků Papouškové 46 (95,8 %) sester, rodiče ale hodnotili, 

že jsou do péče zapojováni vždy (66; 100,0 %).

Názor rodičů v mé práci na vhodnou komunikaci zdravotních sester s jejich dětmi má  

57 (87,69 %) rodičů, pouze u 7 (10,77 %) probandů se vyskytla nějaká nesrovnalost a 1 
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(1,54%) rodič byl nespokojený. V práci Janásové si rodiče myslí, že k dětem zdravotníci 

přistupují přiměřeně k věku v 66,35 % dotazovaných. Že tomu tak není vždy si myslí 27,88 % 

respondentů a 5,77 % uvedlo, že se zdravotníci chovají k dětem spíše jako k dospělým.

Janásová ve svém šetření měla zařazenou otázku přímo zaměřenou na spolupráci 

sester a rodičů. Sestry svou spolupráci s rodiči hodnotily jako výbornou ve 14 (29,1 %) 

případech, známkou dvojkou ve 27 (56,3 %). Trojkou hodnotilo (tedy neutrální postoj 

zaujalo) 7 (14,6 %). Rodiče spolupráci se sestrami hodnotili výbornou v 54 (81,8 %) 

případech, dvojkou v 7 (10,6 %) případech. Dále trojkou 1 (1,6 %) rodič a čtyřkou 4 (6,1 %) 

rodiče. 

Oblast dostatku času sester na rodiče a jejich dítě jsme měli s Papouškovou také 

společnou. Nejčastějším hodnocením mých sester respondentek byla známka dvojka (26; 

45,61 %) a dále trojka (19; 33,33 %). Jedničkou hodnotilo 7 (12,28 %) sester, čtyřkou 3 (5,26

%) sestry a nedostatečnou 2 (3,51 %) sestry. Ovšem rodiče i tuto oblast hodnotili klasicky 

známkou jedničkou a to ve 48 (73,85 %) případech. Dále dvojkou v 10 (15,38 %) případech, 

trojkou v 6 (9,23 %) případech a pouze 1 (1,54%) rodič hodnotil čtyřkou. V práci Papouškové 

hodnotilo dostatek času na rodiče a jejich dítě známkou výbornou 5 (10,6 %) sester, dvojkou 

13 (26,9 %) sester, trojkou 24 (50 %) sester, čtyřkou 5 (10,4 %) respondentek a známkou 

pětkou 1 (2,1 %) sestra. Rodiče v mém šetření tuto oblast hodnotili následovně: známkou 

jedničkou 43 (65,1 %) respondentů, dvojkou 12 (18,2 %) respondentů, trojkou 6 (9,1 %) 

rodičů, známkou čtyřkou 2 (3 %) respondentů a pětkou 3 (4,6 %) rodičů.

Některé výsledky práce jsou obdobné, jiné se liší od výsledků tvůrců, se kterými jsem 

své výsledky porovnávala. Myslím, že sestry mají na rodiče obdobný názor ve všech pracích, 

které jsem použila ke srovnání. Často se ale liší hodnocení rodičů, kteří ve většině případů

v mé práci sestry hodnotí velice kladně. Ve zkoumaných oblastech, se nespokojenost rodičů 

s péčí a komunikací sester s jejich dětmi, projevuje pouze v ojedinělých případech.   

Na základě hodnocení dotazníků od sester a od rodičů lze souhrnně říci, že spolupráce 

mezi sestrami na oddělení a hospitalizovanými rodiči společně s dítětem je celkem 

uspokojivá. Díky této práci byly odhaleny některé nedostatky v této oblasti a to ze strany 

sester i rodičů.

Pro empirickou část práce jsem si stanovila 4 cíle. Stanovené cíle byly splněny.

Cíl 1.: Zjistit, zda sestry považují za přínosnou hospitalizaci dětí společně s rodiči, nebo zda 

raději upřednostňují pouze návštěvy rodičů.



Bakalářská práce Spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí

65

Hypotéza 1.: Lze předpokládat, že u dětí mladších 6 let považují sestry hospitalizaci rodiče 

společně s dítětem za přínosnou. 

Hypotéza 2.: Lze se domnívat, že u dětí starších 6 let upřednostňují sestry pouze návštěvy 

rodičů. 

Hypotéza 1 byla přijata. Hladina významnosti hodnocení sester je závislá na věku 

dítěte. U dětí do 6 let věku považují sestry za přínosnou hospitalizaci rodiče společně 

s dítětem. Hypotéza 2 nebyla přijata. U dětí starších 6 let sice 35,09% sester 

neupřednostňuje hospitalizaci rodiče, ovšem 64,91% sester ano.

    

Cíl 2.: Pomocí šetření prozkoumat, zda rodiče hospitalizovaných dětí ve větší míře 

spolupracují se sestrami na oddělení, či nikoliv.

Hypotéza 3.: Lze předpokládat, že sestry a rodiče budou ve většině oblastí hodnotit 

spolupráci stejně.

Hypotézu 3 nelze přijmout. Ve většině oblastí hodnotí sestry a rodiče spolupráci 

odlišně. Rodiče udávali, že se v mnoha doménách sami angažovali, ovšem sestry 

hodnotily, že rodičům většinou pomáhají, nebo se s rodiči střídají. Některé oblasti si 

z hodnocení obou zkoumaných stran zajišťovala vždy sestra sama. 

Cíl 3.: Prověřit, zda sestry s delšími pracovními zkušenostmi hodnotí spolupráci rodičů lépe, 

než sestry s kratšími zkušenostmi.

Hypotéza 4.: Lze očekávat, že sestry s praxí nad 10 let hodnotí spolupráci s rodiči lépe, než 

sestry s praxí do 10 let.

Hypotéza 4 nebyla přijata. Sestry s praxí do 10 let a nad 10 let sice hodnotily odlišně, 

ovšem nehodnotily spolupráci s rodiči ve zkoumaných položkách lépe.

Cíl 4.: Zjistit, jaký je názor rodičů a sester v oblasti komunikace sester s hospitalizovanými 

dětmi.

Hypotéza 5.: Lze se domnívat, že komunikaci mezi sestrou a hospitalizovanými dětmi budou 

rodiče hodnotit kritičtěji než samotné sestry.

Hypotéza 5 také nelze přijmout. Ve všech složkách totiž hodnotili rodiče, pomocí 

známkování jako ve škole, sestry kladněji, než se ohodnotily samotné sestry.
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ZÁVĚR

Bakalářská práce byla zaměřena na spolupráci sester a rodičů hospitalizovaných 

společně s jejich dětmi na oddělení. Chtěla jsem zjistit, zda hospitalizace rodiče je pro sestru

přínosem a jakým způsobem rodiče ulehčují práci sestrám na oddělení. Zajímala jsem se 

přímo o  jednotlivé činnosti, ve kterých jsou rodiče sestrám nejčastěji nápomocní a ve kterých 

naopak vůbec.

Závěrem je tedy nutno zhodnotit, že v mé práci dle hodnocení sester a na druhé straně 

dle hodnocení rodičů, rodič většinou bývá pro dítě přínosem. U dětí mladších 6 let bývá rodič 

přínosem vždy. U dětí starších 6 let tomu už tak nebývá. Rodič je pro dítě samozřejmě velkou 

oporou, tolik se nebojí a nedochází tak u dětí k projevům hospitalizmu. Ovšem rodiče musí 

brát v potaz, že mají dbát na rady zdravotnického personálu. Po správné edukaci rodičů 

mohou být právě rodiče sestrám velkým ulehčením při ošetřování dítěte. Výhodou je také, 

pokud se rodič hospitalizovaný se svým dítětem řádně stará o  své dítě dle rad od sester

a sestry tak mají čas i na ostatní hospitalizované děti, které jsou v nemocnici bez doprovodu.

Rodiče při každé své společné hospitalizaci musí dbát domácímu řádu, který se dle oddělení 

může individuálně přizpůsobovat provozním podmínkám a požadavkům (Příloha F).

Přes to, že spolupráce sester a rodičů je z mých výsledků hodnocena pozitivně, nadále 

by měla být prohlubována ze strany sester, ale i samotných rodičů. Sestry by měly aktivně 

zapojovat rodiče do vzájemné spolupráce. Ovšem leckdy se právě sestry snaží rodiče zapojit, 

ti o  to ovšem nemají zájem a tvrdí, že dané činnosti jsou náplní práce sestry, která je za to 

placená. 

V souvislosti s výzkumem bych chtěla upozornit na drobnou chybu, kdy jsem

v hodnocení sester zjišťovala v oblasti komunikace, zda se dotýkají rodičů. Na mysli jsem 

měla, zda například chytí rodiče za ruku či rameno, když se rodič momentálně nachází v těžké 

chvíli. Sestry ovšem tuto otázku hodnotily velmi kriticky vzhledem k tomu, že se v jejich 

odpovědích objevovaly popisky, že se rodičů vůbec nedotýkají. Rodiče sestry přesto tuto 

oblast hodnotili jedničkou a dvojkou.    

Přihlédneme – li k výsledkům práce, víme, že sestry považují za přínosné, pokud byl 

již rodič s dítětem v minulosti hospitalizován a tedy rodič lépe zná provozní řád nemocnice, 

který se i na více odděleních v mnoha ohledech pro rodiče i jejich děti shoduje. Pro sestru 

tedy je pak rodič větším ulehčením v její práci, protože rodič je často edukován a pamatuje si 

z minulé hospitalizace, v čem může být sestrám nápomocný a jelikož už má s nemocnicí 

zkušenosti, ví, co se od něho očekává. 
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Pokud nějaké sestry zcela nechápou, proč rodič chce být společně hospitalizovaný 

s jeho dítětem, i na tuto otázku naleznou odpověď v této práci. Důvodem nejčastěji uváděným 

bylo, že se s rodiči dítě celkově cítí lépe a dále, že rodiče chtějí mít přehled o  dítěti a péči.

Z mých výsledků také vyplývá, že přítomnost rodiče u ošetřovatelských výkonů sestry 

hodnotí jako přítěž. Proto bych navrhovala, aby u rodičů, u kterých sestra ví, že jí nejsou moc 

nápomocní, aby rodiče taktně požádala, aby rodič přenechal své dítě v péči samotné sestry

a ona tak mohla snáze provést ošetřovatelský výkon. Vzhledem ke spokojenosti rodičů s péčí 

zdravotnického personálu o  jejich dítě je zřejmé, že i samotní rodiče pochopí, pokud je sestra

o  něco takového požádá.

Díky této práci známe, v jaké míře hodnotí sestry spolupráci s rodiči a také naopak, 

proto nyní víme, co asi od rodičů sestry mohou očekávat a v jakých ošetřovatelských 

činnostech jsou jim rodiče nejčastěji nápomocní. Tyto výsledky mohou sloužit oběma 

zkoumaným stranám, kdy sestry se mohou vyvarovat chybám, které se objevily v tomto 

šetření. Rodiče by zase v těchto výsledcích mohli najít, v jakých ošetřovatelských činnostech 

mohou být sestrám nápomocní a také této nabídky od sester využívat s náležitým zájmem. 

Souhrn činností, ve kterých sestry a rodiče spolu nejvíce spolupracují, dle mých 

výsledků (zohledňuji hodnocení sester, protože má dle mého názoru větší váhu než hodnocení 

rodičů): rodič vždy zajišťuje hygienickou péči o  dítě a podávání stravy dítěti. V následujících 

činnostech se rodiče také zapojují, ale již ne všichni rodiče a to v oblasti úpravy lůžka dítěte,

v dohlížení na příjem a výdej tekutin, ve sledování vyprazdňování stolice dítěte. Dále také při 

informování dítěte před vyšetřením a jeho uklidňování, při samotné motivaci dítěte k léčbě

a také při zajištění volnočasových aktivit pro dítě. Rodiče se sestrami nejméně spolupracují, 

pokud mají pomoci hodnotit stav dítěte (například po vyšetření) a u dohledu na dítě při 

podávání léků.  

Z hodnocení rodičů v mé práci vyplývá, že sestry vhodně komunikují s jejich dětmi, 

což určitě kladně ovlivňuje vztah mezi sestrou a rodičem. Dochází ke zlepšení vztahu důvěry 

mezi rodičem a sestrou a v důsledku se i samotné dítě cítí lépe.

K mým navrhovaným opatřením dále patří, jelikož samy sestry si stěžují na nedostatek 

času na rodiče a jejich dítě, aby sestry co nejvíce aktivně zapojovaly rodiče do ošetřovatelské 

péče právě v činnostech, které dle mého hodnocení vyšly pro obě strany kladně. V případě, že 

samotný rodič se podílí na ošetřovatelské péči o  své dítě, sestře tak ulehčí její práci a ta pak 

na ně bude mít více času. Děti, ale také rodiče ocení, když si sestra při příchodu na pokoj 

může s nimi chvíli pohrát nebo promluvit a nemusí stále jen sledovat čas a myslet na to, co 

vše musí ještě udělat a stihnout. V případě menšího zájmu rodiče o  spolupráci, by se sestra 
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měla pokusit o  jeho aktivní zapojování, v případě neúspěchu si vybudovat vztah důvěry 

k dítěti, které i samo může být v mnoha činnostech pomocí a také pak nebude mít strach 

absolvovat pouze se sestrou (bez rodiče) nějaký ošetřovatelský výkon (například odběr krve).

Ve své práci jsem se věnovala nejvíce oblasti spolupráce mezi sestrami a rodiči. V 

dalších studiích navrhuji zaměřit se na spolupráci sester se samotnými dětmi. Čím starší dítě, 

tím více může být aktivně zapojováno do ošetřovatelské péče. Působí to samozřejmě také 

výchovně. Takové šetření by se týkalo dětí nad šest let a více. Dle mého mínění by mohlo být 

zajímavé, zda mladší dětí se nepodílejí na své péči aktivněji, než starší, mnohdy skoro dospělí 

dětští pacienti, kteří se rádi nechávají opečovávat.

Vzhledem k vyjádřenému zájmu sester z oslovených oddělení, které vyplnily tento 

dotazník, budou výsledky mého šetření předány staničním sestrám daných oddělení. 
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Příloha D:

Charta práv dětí v nemocnici

(schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví, vychází z textu  „Charty práv 

dětských pacientů“ organizace NAWCH – National Association For The Welfare Of Chidren In 

Hospital)

1. Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže 

být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

2. Děti v nemocnici musejí mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, 

kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem

v nemocnici zůstali. Aby se na péči o  své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně 

informováni o  chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

3. Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá 

jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o  svých potřebách 

s personálem.

4. Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování 

ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi 

zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro 

zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich 

soukromí.

6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických

i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

7. Děti musejí mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

8. O děti musí být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

9. Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich 

vývojovým potřebám a požadavkům, a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním 

pravidlům a zásadám péče o  děti.

10. Děti musejí mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku

a zdravotnímu stavu.
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