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1. ÚVOD 

Vysoká tolerance �ech� ke konzumaci alkoholu zap�í�inila nar�stající 
závažné zdravotn� sociální a následn� i ekonomické dopady, proto se do pop�edí 
zájmu integrované protidrogové politiky dostávají ú�inné strategie k jejich 
zmírn�ní. Ve zdravotnictví je to p�edn� doporu�ení zavád�t screening a krátké 
intervence ke snižování rizik a škod zp�sobených alkoholem a sm��uje zejména 
do oblasti primární pé�e, p�evážn� k léka��m. V  tomto sektoru se však nabízí 
širokém pole p�sobnosti zdravotních sester, které by mohlo být vhodným 
prost�edím pro realizaci systematického SKI.  

Úsp�šnost zavád�ní nových metod v ošet�ovatelství je vždy podmín�na  
dobrou znalostí prost�edí, ale i pot�eb a  postoj� sester. Jedná-li se navíc o tak 
citlivé téma, jakým je alkohol, možno p�edpokládat �adu mýt� i  p�edsudk�, které 
mnohdy p�edur�ují negativní postoj se problematikou hloub�ji zabývat. Proto by 
tato studie m�la nabídnout pohled do reality v ošet�ovatelství a sou�asn� i hledat 
cesty a kompromisy jak zapojit zdravotní sestry do systematické alkoholové 
prevence. 

 V teoretické �ásti práce by m�lo dojít k propojení dvou východisek. 
Metodologie SKI a koncepce moderního ošet�ovatelství. Podrobn�jší rozbor obou 
koncept� nabízí zajímavou podobnost n�kterých znak�, je to shodný p�ístup 
orientovaný na pot�eby �lov�ka a systematický myšlenkový algoritmus odrážející 
se v díl�ích intervencích.  

Výzkumná �ást bude v první fázi pr�zkumnou sondou do ošet�ovatelské 
praxe jednoho �eského regionu, bude deskripcí aktivit a postup�, kterými sestry 
b�žn� zjiš�ují konzumaci alkoholu u svých pacient�. Následn� se prost�ednictvím 
inerview práce zam��í p�ímo na detailn�jší poznání postoj� a motiv� sester 
provád�t SKI. Svými výsledky by m�la odkrýt jejich aplika�ní možnosti a 
identifikovat problematické oblasti, které by procesu implementace mohly bránit. 
V diskuzi dojde k porovnání výsledk� s podobn� zam��enými studiemi a 
doporu�ovanými postupy. Záv�r práce vyvodí  doporu�ení pro praxi. 
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2. TEORETICKÁ �ÁST 

2.1 Alkohol a jeho spole�enský význam    

Alkohol nás provází životem od narození až do smrti, je spole�ností 
tolerován z r�zných d�vod�, které souvisí s historií jeho vzniku. Alkohol je 
v nastavení �eské spole�nosti mnohdy i podporován, v našich restauracích je 
�asto nadále nejlevn�jším nápojem pivo, u mnohých muž� je pití alkoholu 
atributem „opravdového chlapa“. �eští vrcholní politici, kte�í mají být ve 
spole�nosti p�íkladem, rozpoutali bou�livou diskusi nad zákazem prodeje alkoholu 
b�hem sch�zí v poslanecké sn�movn�.  

„Požívání alkoholu v lidském rodu je jevem obecn� zažitým a vždy 
souviselo se spole�enskými oslavami, protože opilý �lov�k je š�astný když m�že 
se s ostatními pod�lit o svojí nálad�, o svoje um�ní p�i h�e, �i v boji a p�itom 
nachází pochopení a stejné nadšení i u ostatních. P�i pití se �lov�k se svými 
pochybnostmi necítí sám a v rámci spole�enské skupiny se vytvá�í vzájemná 
soudržnost a pospolitost, která mu dodává sílu. “(Sournia 1999, s. 12,13).     

„Staré jsou též zprávy o lé�ebném používání alkoholu. I v sou�asnosti se 
používá alkohol pom�rn� široce jak v oficiální (farmakologii), tak i v lidové 
medicín�. Patrn� stejn� dlouho jak je alkohol znám, však lidstvo provází i 
negativní následky nemírného požívání alkoholu. Z historie naší zem� máme 
doklady o tom, že již v dávných dobách p�inášela všeobecná obliba piva a 
medoviny �adu závažných problém�, které posléze vyvolaly dokonce pot�ebu 
mocenského �ešení. První „protialkoholní zákon“, který byl vyhlášen B�etislavem I. 
roku 1039, m�l výrazn� prohibi�ní charakter a uvádí p�ísné tresty pro opilce a pro 
kr�má�e, kte�í jim nalévají.“ (Popov, 2003, s.151.).  

Alkohol pat�í nejen u nás k nejužívan�jším návykovým látkám, nelze 
pochybovat o tom, že je spole�ensky nebezpe�nou drogou. Úrove� spot�eby 
alkoholu má vliv na celkové zdraví populace. Krom� toho, že je alkohol návykovou 
látkou, zp�sobuje asi 60 r�zných typ� nemocí a zdravotních poškození, zp�sobuje 
i rozsáhlé sociální, duševní a emo�ní škody, v�etn� kriminálních �in� a domácího 
násilí s enormními náklady pro spole�nost (Anderson a kol, 2005, s. 3). 

2.2 Postavení �R ve spot�eb� alkoholu 

Podle údaj� WHO (2012) �iní celosv�tov�  pr�m�rná spot�eba alkoholu  
šest litr� na osobu. Nejvíce se pije v Evrop�. Na prvním míst� je s nejvyšší 
pr�m�rnou spot�ebu alkoholu mezi všemi evropskými zem�mi �eská republika. 
Na každého �lov�ka staršího 15 let v �R byla vy�íslena pr�m�rná ro�ní spot�eba 
�istého alkoholu na 16,61 litru.  

Základní p�í�inou našeho nechvalného prvenství je do zna�né míry 
spole�enská tolerance �ech� ke konzumaci alkoholu a sou�asn� i jeho vysoká 
dostupnost. Problematika alkoholu se stala již velmi závažným aktuálním tématem 
vzhledem k zdravotn� sociálním a následn� i ekonomickým nežádoucím 
dopad�m, které s sebou nadm�rné pití v d�sledku pro celou �R p�ináší. 
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2.3 Národní výzkum konzumace alkoholu 

Pro plánování regula�ních opat�ení spole�nosti na ochranu zdraví i pro 
plánování intervencí v oblasti prevence a lé�by je nutné získat dostupná data 
k dané problematice i k rizikovým skupinám. Data se spole�n� s v�deckými 
poznatky uplat�ují k identifikaci ú�inných strategií a princip�. V rámci 
celopopula�ních výzkum� v Evrop� i v �R jsme nuceni akceptovat varovná �ísla 
mapující kritickou situaci v  užívání alkoholu. Informace o mí�e a trendech v této 
dosud opomíjené problematické oblasti mohou sloužit k prosazování ú�inných a 
efektivních zm�n ve prosp�ch ve�ejného zdraví.  

Klí�ové ukazatele p�inášejí analýzy z pom�rn� již populárních 
dlouhodobých výzkum�, kterými jsou Evropské školní studie o alkoholu a jiných 
drogách ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs), Mezinárodní studie životního stylu školních d�tí HBSC (The Health 
Behavior in School-aged Children  a aktuáln� Výb�rová popula�ní studie EURO 
pro roky 2012 – 2013. 

Studie ESPAD. Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD 
2011 p�inesla pro �eskou republiku alarmující údaje ve vztahu k vysokému podílu 
adolescent� s pravidelnou konzumací alkoholu. Studie ESPAD, p�edevším její 
mezinárodní �ást vždy srovnávala jednu kohortu narození a to d�ti, které v daném 
roce dosáhnou 16 let v�ku. Cílem výzkumu byl zejména popis forem užívání 
návykových látek v populaci mládeže, ale  umožnila i hlubší pohled do souvislostí 
užívání návykových látek. Studie ESPAD ve svých hlavních výsledcích z roku 
2011 p�inesla srovnání situace v �eské republice se situací v evropských zemích 
(v roce 2011 se do sb�ru dat zapojilo 36 evropských zemí), mimo jiné sledovala 
také trendy v užívání návykových látek mezi �eskou mládeží, k nimž došlo od roku 
1995 (Csémy a Sovinová, 2013). 

 V užívání alkoholických nápoj� mezi šestnáctiletými �echy se situace od 
poloviny 90. let minulého století tém�� nezm�nila. U chlapc� vzrostl výskyt 
pravidelného pití piva a destilát�, u d�v�at vína a destilát�. Nadm�rné dávky 
alkoholu (5 a více  sklenic p�i jedné p�íležitosti) více než 3x v posledním m�síci 
konzumovalo 21% student�. Oproti roku 2007 se nezm�nilo subjektivní vnímání 
rizik spojených s pitím alkoholu, jen necelá polovina dotázaných považovala za 
rizikové pití 4 nebo více sklenic alkoholu denn� (Csémy a Sovinová, 2013). 

Ve srovnání s ostatními zem�mi v rámci studie ESPAD realizované v roce 
2011 získala �R již zmi�ované prvenství v užívání alkoholu v posledních 30 dnech 
a to jak u šestnáctiletých chlapc�, tak i dívek  (Csémy a Sovinová, 2013). 

Studie HBSC. Další znepokojivé výsledky dokládá  Mezinárodní studie 
životního stylu školních d�tí HBSC, do které se �R zapojila již v roce 1994. HBSC 
studie (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná 
studie kolaborativního charakteru životního zp�sobu u d�tí. Studie vychází ze 
stanoviska WHO, že chování a životní styl v dosp�losti jsou výsledkem vývoje v 
d�tství a dospívání. �eská republika se spolu s dalšími 24 p�evážn� evropskými 
státy studie poprvé ú�astnila v roce 1995, p�i�emž se výzkum opakuje vždy ve 
�ty�letých intervalech (HBSC, 2012). 
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V konzumaci alkoholu zaujímaly �eské d�ti v mezinárodním srovnání  
t�ináctiletých a patnáctiletých op�t první p�í�ky. Studie p�inesla nelichotivá �ísla o 
rizikovém chování  d�tí a školák� �R, vzrostl po�et d�tí, které byly opakovan� 
opilé u 15letých chlapc� na 46%, u d�v�at na 40% (HBSC, 2012). 

Tato data nejsou zanedbatelná, pití dospívajících z�stává dlouhodob� 
závažným problémem. Nelze podce�ovat skute�nost, že negativní komponenty v 
chování a životním stylu v dosp�losti jsou obvykle výsledkem vývoje v d�tství a 
dospívání. 

Studie EURO zam��ená na konzumní zvyklosti o alkoholu v �R. Na 
dosp�lou populaci 15 let a více byla v �R  zam��ena výb�rové popula�ní studie 
EURO  pro roky 2012 – 2013, probíhající v rámci Dvouleté dohody o spolupráci 
mezi MZ �R a WHO. Hlavním cílem výzkumu bylo získat validní a reprezentativní 
poznatky o kou�ení a pití alkoholu v �eské dosp�lé populaci.  

Poznatky z popula�ního výzkumu podle Csémy a Sovinové (2013, str.1): 
„nejen dopl�ují  dostupná statistická data o regionální spot�eb�, ale p�inášejí  
jedine�né informace, jež není možné získat jiným zp�sobem. Jde p�edevším o 
stanovení podílu zdravotn� rizikového a škodlivého úzu, o ur�ení demografických 
a sociálních znak� ohrožené populace.“ 

Statistické údaje o spot�eb� alkoholu jsou d�ležité pro �adu porovnání, ale 
málo informativní, pokud jde o spot�ební zvyklosti populace a odhad p�ípadných 
zdravotních rizik. Studie p�ináší detailní poznání konzumních zvyklostí v �R,  
sleduje  generové rozdíly i odlišnosti v�kových kategorií ve vztahu k alkoholu.  

2.3.1 Konzumní zvyklostí dosp�lé populace �R 

Klí�ové otázky spolu se sociodemografickými prom�nnými umožnily vytvo�it 
ucelený popis konzumních vzorc� dosp�lé populace. Výzkum podle 2012 potvrdil, 
že pití alkoholu je v �R velmi rozší�ené, což je shodný výsledek všech výzkum� za 
období posledních 15 let. Csémy a Sovinová (2013, str.16-27) vytvo�ily z díl�ích 
výsledk� ucelený p�ehled . 

Pokud jde o celoživotní abstinenci nebyl zjišt�n rozdíl v závislosti na 
pohlaví, celoživotní abstinenci uvádí 2,5% muž� a 2,6%žen. Výskyt trvalé 
abstinence je v �eské populaci nižší než v jiných evropských zemích.  

Pravidelné a �asté pití, tj. pití denn� p�ípadn� obden, udává 15% dosp�lé 
populace. U muž� je výskyt �astého pití 23%, u žen 8%. Pití alkoholických nápoj� 
alespo� jednou týdn� uvedla více než polovina muž� a více než �tvrtina žen.  

Informace o zastoupení r�zných forem pití vychází z definice forem pití, 
která byla p�evzata od OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) Organizace pro hospodá�skou spolupráci a rozvoj. Jako umírn�né 
pití byl definován pr�m�rný denní p�íjem alkoholu do 40g u muž� a 20g u žen. Za 
rizikové pití byl  považován denní p�íjem 40g až 60g pro muže a 20g až 40g pro 
ženy a za škodlivé pití pr�m�rná denní spot�eba více než 60g u muž� a 40g u žen. 
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Ve smyslu takto definovaných kategorií byl v �R nejb�žn�jší umírn�ný 
konzum alkoholu (73%). Kritéria pro rizikové pití spl�ovalo 7% dotazovaných a 
stejn� tak 7% splnilo kritérium škodlivého pití. Muži se od žen nelišili ve výskytu 
umírn�ného a rizikového pití, ale více než dvojnásobn� �ast�jší bylo u muž� 
škodlivé pití.      

Rozdíly mezi m�stem a venkovem se významn� neprokázaly. Vzd�lanostní 
úrove� m�la silný vztah ke konzumním kategoriím. Výskyt rizikových forem 
konzumu klesal s úrovní vzd�lání, zajímavé však je, že rovn�ž míra abstinence 
byla nejnižší mezi vysokoškoláky. �asté pití nadm�rných dávek udávalo 18% 
souboru. 

�asté pití nadm�rných dávek alkoholu je ukazatelem, který je podle 
literatury považován za silný predikátor problém� s alkoholem. Pití nadm�rných 
dávek alkoholu týdn� a �ast�ji lze považovat za zvláš� rizikové z hlediska �ady 
možných problém� (úrazy, dopravní nehody, násilné chování) Csémy a Sovinová 
(2013, str.16-27)  

2.3.2 Pr�m�rná ro�ní spot�eba alkoholu v �R 

Pr�m�rná ro�ní spot�eba alkoholu na hlavu (v litrech �istého lihu) je 
d�ležitým ukazatelem celkové hladiny spot�eby ve spole�nosti. Umož�uje 
porovnávat spot�ebu ve vztahu k demografickým charakteristikám populace, ve 
vztahu ke statisticky registrované spot�eb� a hodí se i pro mezinárodní srovnání: 
Hodnota ukazatele byla vypo�ítána na základ� zjišt�ní frekvence pití a obvykle 
konzumované kvantity podle druhu alkoholického nápoje. Celková spot�eba byla 
vypo�ítána na 7,43 litr� pro celý vzorek (v�etn� t�ch, kte�í abstinují) a na 8,59 pro 
ty kdo alkohol konzumují v posledním roce. Muži m�li výrazn� vyšší pr�m�rnou 
ro�ní spot�ebu oproti ženám, 11 litr� oproti 4 litr�m (Csémy a Sovinová, 2013, str.-
17). 

Nejvyšší pr�m�rnou spot�ebu alkoholu vykazuje nejmladší v�ková kategorie 
do 25 let v�ku (8,86 l), nejnižší naopak kategorie nejstarší nad 65 let (5,1 l). 
Kategorie vzd�lání se uplat�uje pom�rn� z�eteln�. Spot�eba alkoholu má se 
vzd�láním nep�ímý vztah. Skupina s vysokoškolským vzd�láním má nižší spot�ebu 
než skupina s úplným st�edním vzd�láním s maturitou nebo jen s vyu�ením 
(Csémy a Sovinová, 2013, str.-27). 

2.3.3 Míra pot�eby vyhledat pomoc  

Prvenství obyvatel �eské republiky v konzumaci alkoholu s sebou nese 
závažné zdravotní, spole�enské i ekonomické d�sledky. Míru zdravotních 
následk� z nadm�rného pití lze redukovat v�asnou lé�bou. Významnou okolností 
z tohoto hlediska je zájem praktických léka��  zjiš�ovat  konzumní zvyklosti svých 
pacient� a následn� diskutovat o možnostech jak �ešit problém.  

V rámci výzkumu konzumních zvyklostí v �R bylo zjiš�ováno, zda dotázaní 
uvažovali o vyhledání odborné pomoci kv�li problém�m s pitím, a zda ji skute�n� 
vyhledali. Z celého souboru pouze 22 osob (1,2%) uvažovalo o vyhledání odborné 
pomoci a pouze 8 osob se skute�n� obrátilo s problémem na odborníka. Tato data 
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dokladovala, jak málo jsou si lidé v�domi rizik spojených s nadužíváním alkoholu a 
jak je malá ochota vyhledat odbornou pomoc ( Csémy a Sovinová, 2013, str.-23).. 

Výsledky studie p�inesly vcelku p�ekvapivý poznatek, že u t�etiny 
dotázaných jejich léka� zjiš�oval p�íjem alkoholu a více než 8% dotázaných 
skute�n� doporu�il omezit pití alkoholu nebo nepít v�bec. Léka�i se na pití 
alkoholu �ast�ji dotazovali muž�, ve v�ku 45 let a starších. Podobn� �ast�ji 
doporu�ovali omezit pití alkoholu muž�m a starším osobám. Doporu�ení léka�e 
omezit pití bylo �ast�ji udáváno respondenty, kte�í žijí na venkov� a s nižším 
vzd�láním. ( Csémy a Sovinová, 2013, str.-23). 

2.3.4 Poznatky o prohibici v �R 

Na podzim roku 2012 došlo v �R k hromadnému výskytu otrav metanolem 
po konzumaci tvrdého alkoholu, který vedl k do�asnému zákazu prodeje alkoholu 
s obsahem nad 20 % etanolu, který trval od 14. do 27. zá�í 2012. Po vypuknutí 
etanolové kauzy v zá�í 2012 byl v rámci práv� probíhajícího Národního výzkumu 
užívání návykových látek 2012 p�ipojen zvláštní modul otázek, kterým se u 
vybraných respondent� zjiš�oval charakter konzumace alkoholu v dob� zavedení 
prohibice. Pití tvrdého alkoholu v této dob� uvedlo 21 % dotázaných, polovina 
z nich jej pila 1x týdn� nebo �ast�ji. K nej�ast�ji konzumovaným nápoj�m pat�ily 
destiláty typu slivovice nebo meru�kovice, dále to byly likéry typu fernet nebo 
becherovka a  dále v po�adí se objevila vodka a tuzemák. V dob� prohibice 
pocházel alkohol p�evážn� z domácích zásob. Pouze 32% pravidelných 
konzument� tvrdého alkoholu jej v dob� prohibice nepilo (Národní monitorovací 
st�edisko pro drogy a drogové závislosti, 2012).  

 

2.4 Negativní d�sledky konzumace alkoholu 

Dopady alkoholu na zdraví obyvatelstva se stále studují. Je prokazován vliv 
alkoholu na celkovou mortalitu a to p�edevším v souvislosti s úrazy, ale také 
vzhledem k �ad� onemocn�ním na jejichž vzniku �i pr�b�hu se spolupodílí.  

Studie WHO zvaná Global Burder of Disease (GBD) ur�uje podíl rizikových 
faktor�, na poškození zdraví a p�ed�asné smrti. Poškození zdraví se vyjad�uje 
indexem DALY (disability adjusted life years), což jsou vlastn� roky života snížené 
o roky strávené v nemoci nebo se zdravotním postižením. Ve studii GBD bylo 
zjišt�no, že po kou�ení a zvýšeném krevním tlaku je alkohol t�etím 
nejvýznamn�jším rizikovým faktorem poškození zdraví a p�ed�asné smrti v EU 
(Anderson a kol., 2005, s. 45). 

Zpráva o alkoholu a zdraví ve sv�t�, vydaná Sv�tovou zdravotnickou 
organizací v roce 2011 p�inesla �adu v�decky dokumentovaných poznatk� o 
zdravotních d�sledcích rizikového a škodlivého pití i souvisejících ekonomických 
ztrátách. Náklady alkoholismu v Evrop� jsou odhadovány na 155,8 miliard euro (v 
roce 2010) a 62% t�chto náklad� jsou d�sledky t�žkého pití spojeného se 
závislostí na alkoholu (WHO, 2011). Pití v mnoha p�ípadech vede k velmi 
negativním spole�enským jev�m jako jsou rozpady rodin, domácí násilí, ublížení 
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na zdraví nebo majetkové ztráty. Studie Rossow a Haug (2004) dokládá vyšší 
pravd�podobnost spole�enských škod u lidí s vyšší ro�ní konzumací alkoholu. 
(WHO, 2011). 

V rámci �eské republiky byly za rok 2007 vy�ísleny celkové spole�enské  
náklady spojené s užíváním alkoholu v �R na 16,4 miliardy K� (Zábranský a kol., 
2011, s. 6).    

2.5 D�kazy jako nástroj ve prosp�ch ve�ejného zdraví 

Z hlediska ve�ejného zdraví se všechny stupn� zdravotnických profesionál� 
podílejí na vedení svých pacient� ke vhodnému zp�sobu života, jejich úkolem je 
mimo jiné zvyšovat pov�domí o rizikových faktorech i jejich d�sledcích, v�etn� 
újmy zp�sobené  konzumací alkoholu.  

Významnou roli v pozitivním ovliv�ování populace m�že mít sd�lení 
obsažn�jších  informací o vlivu alkoholu na jednotlivé t�lesné systémy i duševní 
zdraví, p�edložení v�deckých argument� obvykle zvyšuje zájem a upoutává 
pozornost k témat�m b�žn� opomíjeným a bagatelizovaným.  

Specifickou a nezastupitelnou úlohu v podpo�e zdraví (v p�edcházením 
nemocí, v udržování zdraví, v propagaci zdravého životního stylu, ve snižování 
rizik poškození zdraví…) mají zdravotní sestry. Sou�asné ošet�ovatelství je 
disciplína, která vyžaduje pochopení a praktickou aplikaci specifických znalostí 
z mnoha obor�, nejen z medicíny. Od zdravotních sester se o�ekává flexibilita, 
schopnost reagovat na zm�ny v oblasti prevence i ve vývoji lé�by. Sestry mají 
k dispozici v�decky podložená fakta o negativních dopadech konzumace alkoholu, 
záleží pouze na tom jak samy tento  fenomén vnímají a jak na n�j zareagují.  

P�í�inný vztah byl prokázán mezi alkoholem a rakovinou dutiny ústní, 
hltanu, hrtanu, jícnu, jater, tlustého st�eva, rekta a prsu. Studie udávají relativní 
rizika vzniku onemocn�ní zmín�nými nádorovými chorobami, resp. úmrtí pro tato 
onemocn�ní v závislosti na dávkách konzumovaného alkoholu. Nap�íklad p�i 
denním p�íjmu 30 gram� alkoholu je relativní riziko úmrtí na jaterní cirhózu 2,8 pro 
muže a 7,7 pro ženy. Ve srovnání s t�mito nádorovými onemocn�ními, ale nebyl 
zjišt�n žádný vztah mezi spot�ebou alkoholu a rizikem žalude�ního nebo 
duodenálního v�edu  (Bagnardi a kol. 2001) 

�eská republika pat�í mezi nemnoho evropských zemí, kde je na vzestupu 
mortalita na alkoholickou cirhózu jater (ÚZIS, 2011). 

T�žké epizodické pití je významným rizikovým faktorem mozkové p�íhody, 
bez rozdílu, zda se jedná o ischemickou p�íhodu, z uzáv�ru tepny zásobující 
ur�itou �ást mozku, �i krvácivou, vznikající v d�sledku krvácení z tepny v ur�ité 
�ásti mozku. Zejména u osob mladších 40 let, má souvislost s alkoholem až 1 z 5 
ischemických p�íhod ( Mazzaglia a kol. 2001). 

Vedle prací, které p�inášejí poznatky o devastujícímm vlivu alkoholu na 
zdraví, se v posledních letech dost �asto objevují také práce, které nazna�ují, že 
alkohol konzumovaný ve velmi malých dávkách má kardioprotektivní ú�inky. I když 
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byl protektivní ú�inek alkoholu vzhledem ke koronárnímu onemocn�ní prokázán 
v mnoha studiích, existují i dob�e dokumentované práce, které význam protektivní 
funkce alkoholu p�inejmenším relativizují (Lindeman et al., 1999). 

Z hlediska celkového významu ú�ink� alkoholu na zvýšení krevního tlaku 
byla posuzována  rizika a p�ínosy alkoholu. Studie Rehma a kol. (2003) dokládá, 
že celosv�tov� lze 16% všech hypertenzních onemocn�ní p�ipsat nadm�rné 
konzumaci alkoholu. Veškeré výhody ú�ink� umírn�ného pití p�ed�í škodlivé 
ú�inky. 

Po ur�ité dob� soustavného pití, ale v závislosti na dávce, hrozí 
s alkoholem související postižení periferních nerv�, alkoholová neuropatie. 
Masivní spot�eba alkoholu pak také urychluje úbytek mozkových tkání a vede ke 
zhoršení kognitivních funkcí (Williams a Skinner in Babor a Higgins 2010). 

Negativní dopady na �lov�ka v souvislosti s vysokou spot�ebou alkoholu lze 
dokladovat také statisticky. Nej�ast�jší skupinou diagnóza v �eských  l�žkových 
psychiatrických za�ízeních, pro které byli v roce 2012 pacienti hospitalizováni  byly 
Duševní poruchy a poruchy chování zp�sobená alkoholem. Statistiky udávají k 
t�mto diagnózám celkem 9.765 hospitalizací s pr�m�rnou ošet�ovací dobou 52,9 
dne  (ÚZIS 2012). 

Popov (2012) uvádí, že podle NESARC (National Epidemiologic Survey on 
Alkohol and Related Conditions, 2005) je abusus alkoholu spojen s tém�� 
�ty�násobným zvýšením výskytu t�žké deprese, zhruba trojnásobným zvýšením 
výskytu úzkosti, a dokonce se sedmkrát vyšším výskytem poruch osobnosti.  

Relativní rizika týkající se pití alkoholu matkou v t�hotenství popisuje 
Anderson a kol. (2005, s.37). „Alkohol vykazuje reproduk�ní toxicitu. Prenatální 
vystavení alkoholu m�že být spojeno s ur�itým typem deficit� intelektu, které se 
stávají zjevnými pozd�ji v d�tství. I p�i malém objemu m�že pití ur�itých 
alkoholických nápoj� v t�hotenství zvyšovat riziko spontánního potratu, nízké 
porodní váhy, nezralosti a nitrod�ložní retardace r�stu a snižovat produkci mléka u 
kojících matek“.  

Alkohol podle zve�ejn�né sv�tové bilance odpovídá za 4% celkové ro�ní 
úmrtnosti. V rostoucí mí�e nep�ízniv� zasahuje zdraví dospívajících a mladých 
dosp�lých ve v�ku 15 až 29 let. V této v�kové skupin� bylo v roce 2005 evidováno 
320 000 úmrtí, na nichž se podílel alkohol, tj. 9 procent ro�ní mortality (WHO, 
2011). 

Míru vlivu alkoholu na úmrtnost v �eské republice analyzuje studie 
Kohoutové (2013). Úmrtí v d�sledku konzumace alkoholu v roce 2010 
p�edstavovala podle odhadu 10% z celkové úmrtnosti na všechny p�í�iny u muž� 
a zhruba 2% u žen. V záv�ru uvádí Kohoutová (2013): „Alkohol má na úmrtnost 
v �R, i p�es jeho protektivní ú�inky p�i mírné konzumaci, negativní vliv, který se 
v nejv�tší mí�e projevil u muž� a z hlediska v�ku u osob ve v�ku 35-54 let.“ 
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2.6 Typologie užívání alkoholu, vymezení pojm� 

Z uvedených studií, v�deckých i statistických d�kaz� nelze pop�ít spojitost 
mezi spot�ebou alkoholu, poškozením z pití alkoholu nebo závislostí na alkoholu. 
Konzumace alkoholu sahá od nepití alkoholu, p�es nízce rizikové pití, rizikové pití, 
škodlivé pití až k závislosti na alkoholu. Svým zp�sobem újma ve spojení 
s alkoholem kolísá od žádných škod p�es mírné poškození až k podstatné a vážné 
újm�. Spot�eba alkoholu a poškození zp�sobené alkoholem nejsou fixními 
jednotkami a jedinci se mohou b�hem života pohybovat v rámci tohoto kontinua, 
v�etn� závislosti na alkoholu, st�ídav� jedním i druhým sm�rem (Anderson a kol. 
2005).        

Abychom se mohli problematikou konzumace alkoholu jako celku zabývat 
hloub�ji je pot�eba si nejprve ujasnit základní terminologii. I p�es nep�esnost v 
definici je zde na prvním míst� uveden termín alkoholizmus, který je v naší zemi 
dlouhodob� zakotven i když se z odborného hlediska nepoužívá. Pro ú�ely této 
práce je zásadní si p�esn� vymezit pojmy jako jsou rizikové nebo problémové 
užívání alkoholu, škodlivé užívání alkoholu, závislost na alkoholu.  

• Alkoholizmus 

Poprvé byl v historii pro spojitost s nadm�rnou konzumací alkoholu uveden 
termín „alkoholizmus“. Tento termín je p�ipisován švédskému léka�i Magnussu 
Hussovi, který jej poprvé použil v r. 1849. Teprve o sto let pozd�ji (v r.1951) však 
za�al být alkoholizmus oficiáln� považován za medicínský problém (Sournia, 
1999). 

Z d�vodu nep�esnosti vyslovila expertní komise WHO s tímto termínem 
nesouhlas a dala p�ednost užší formulaci syndromu závislosti na alkoholu jako 
jednomu z široké škály problém� souvisejících s alkoholem, termín „alkoholizmus“ 
sou�asn� není zahrnut v klasifikace MKN 10 jako diagnostická jednotka (Edwards 
a Gross, 2005). 

• Rizikové/problémové  užívání alkoholu 

Jednotlivé vzorce užívání alkoholu se ozna�ují r�znými termíny, p�i�emž 
existují ur�ité nejasnosti v jejich vymezení. „Abstinováním“ se obvykle rozumí, že 
�lov�k nepije v�bec. Termín „rizikové užívání“ nebo „problémové užívání“ ozna�ují 
konzumaci alkoholu v množství, které zvyšuje riziko vzniku závažných problém�, 
respektive v množství, které již reáln� p�sobí závažné problémy. Mezi tyto 
problémy pat�í dopravní nehody, zdravotní problémy, násilí, úrazy, nechrán�ný 
sex a závažné komplikace v r�zných oblastech života, nap�. v zam�stnání, ve 
škole, v rodin�, v mezilidských vztazích, jakož i ve finan�ní oblasti. N�kte�í auto�i 
užívají k ozna�ení zp�sobu konzumace alkoholu, která p�edstavuje riziko vzniku 
závažných problém� také termín „nebezpe�né užívání/pití alkoholu“ (Babor a 
Higgins 2010). 

Neexistuje žádná standardizovaná dohoda ohledn� spot�eby alkoholu, která 
by m�la být považována za rizikové užívání, ale je patrné, že jakákoli míra 
konzumace alkoholu m�že být spojena s rizikem. Z hlediska míry rizika definuje 
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WHO dávku 60 gram� �istého alkoholu na den u muž� a 40 gram� alkoholu na 
den u žen �i senior� jako hranici, ozna�enou za vyšší míru rizika a zárove� 
hranici, kdy je – p�i pravidelné denní konzumaci – alkohol již zcela jednozna�n� 
zdraví nebezpe�ný. Jedna sklenice, resp. standardní nápoj p�itom obsahuje 
p�ibližn� 20 gram� �istého alkoholu, a je reprezentován p�ibližn� jedním p�llitrem 
piva, dv�ma decilitry vína nebo 5cl destilátu (WHO, 2011). 

 „V b�žném život� však neexistuje univerzální „bezpe�ná dávka“ alkoholu 
ani „bezpe�ná doba“ pití, které nemají negativní dopad na zdraví a nevedou ke 
vzniku závislosti. Riziko vzniku závislosti je zcela individuální a nikdo p�ed ním 
není chrán�n. Množství vypitého alkoholu, které m�že škodit nebo vyvolat 
závislost, je zcela individuální.“ (Popov, 2012). 

 

2.7 Diagnostické jednotky  

Podle mezinárodního klasifika�ního systému duševních poruch MKN-10 
(verze používaná v Evrop� i v �R) a DSM-IV (verze používaná v USA a mimo 
Evropu) jsou na základ� kritérií  definovány diagnostické jednotky. Diagnostické 
jednotky ze skupiny Duševních poruch a poruch vyvolaných ú�inkem 
psychoaktivních látek se v MKN-10 ozna�ují kódem F10-F19, podle toho o jakou 
skupinu návykových látek se jedná. Za desetinou te�kou se pak uvede typ 
poruchy. 0- akutní intoxikace, 1-škodlivé užívání, 2-syndrom závislosti, 3-
abstinen�ní syndrom, 4-abstinen�ní syndrom s deliriem, 5- psychotické poruchy, 
6- amnestický syndrom, 7-reziduální stavy nebo pozdní psychotické poruchy 
(Höschl, 2002). 

• Škodlivé užívání alkoholu                                                                                                                                            

Škodlivé užívání alkoholu F10.1 je definováno podle MKN-10 jako vzorec 
užívání, který poškozuje zdraví. Poškození m�že být somatické nebo duševní. 
Tato diagnóza vyžaduje, aby užívání m�lo za následek aktuální poškození 
duševního nebo somatického zdraví uživatele.  

Škodlivé užívání dle DSM III-IV zahrnuje navíc oproti MKN-10 vedle 
t�lesného a duševního poškození ješt� sociální d�sledky. Sociální d�sledky 
zahrnují selhávání v n�které životní roli, opakované rizikové užívání, opakované 
právní d�sledky, pokra�ující užívání navzdory trvajícím sociálním nebo 
mezilidským problém�m, problémy v rodin�, problémy v zam�stnání �i p�i studiu, 
kriminogenní chování (Nešpor, 2011). 

• Syndrom závislosti na alkoholu  

Syndrom závislosti na alkoholu F10.2. je definován podle MKN-10 jako 
skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenomén�, v nichž užívání 
alkoholu má u daného jedince mnohem v�tší p�ednost, než jiné jednání , kterého 
si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je 
touha užít alkohol. D�kazem m�že být i to, že návrat k užívání alkoholu po období 
abstinence vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rys� syndromu, než je tomu u 
jedinc�, u nichž se závislost nevyskytuje.  
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Definitivní diagnóza by se obvykle m�la stanovit  pouze tehdy, jestliže 
b�hem posledního roku došlo ke t�em nebo více z následujících jev�: 

- silná touha nebo puzení užívat alkohol 

- potíže v kontrole užívání alkoholu, pokud jde o za�átek a ukon�ení nebo 
množství alkoholu, 

- somatický odvykací stav, jestliže je alkohol užíván s úmyslem zmenšit 
jeho p�íznaky, 

- Pr�kaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek  alkoholu, aby se 
dosáhlo ú�inku p�vodn� vyvolaného nižšími dávkami, 

- postupné zanedbávání jiných pot�šení nebo zájm� ve prosp�ch alkoholu, 
zvýšené množství �asu k získání nebo užívání, nebo zotavení z jeho ú�inku, 

- Pokra�ování v užívání alkoholu p�es jasný d�kaz zjevn� škodlivých 
následk�: poškození jater nadm�rným pitím, depresivní stavy, toxické poškození 
myšlení (Nešpor, 2011). 

-  

 2.8 Popis a m��ení spot�eby alkoholu  

Údaje o spot�eb� alkoholu jsou d�ležité pro vytvá�ení statistik, pro �adu 
porovnání, pro odhad p�ípadných zdravotních rizik. Spot�eba alkoholu  bezesporu 
souvisí s mírou poškození zdraví, proto je p�i poskytování zdravotnické pé�e 
vhodné zjiš�ovat již v rámci anamnézy specifika konzumace alkoholu u každého 
pacienta. Vstupní rozhovory ve zdravotnických za�ízeních mohou být realizovány 
jak léka�i, tak zdravotními sestrami, obvykle zahrnují v obou p�ípadech otázky na 
kou�ení a konzumaci alkoholu, postup v t�chto otázkách však není ucelený ani 
jednotný. Medicína je obor, který klade vysoký d�raz na odbornou terminologii,  
p�esn� definuje symptomy onemocn�ní, využívá v mnoha ohledech specifické 
klasifikace a m��ící techniky, proto je žádoucí aby i p�i ur�ování míry konzumace 
alkoholu byl zaveden  jednotný systém v hodnocení. 

Spot�ebu alkoholu lze popsat v gramech (�istého) alkoholu nebo ve 
standardních nápojích. V gramech je alkohol uvád�n p�ednostn� pro v�decké 
ú�ely, což umož�uje  p�ípadné mezinárodní srovnání. Pro popis spot�eby alkoholu 
u pacient� ve zdravotnictví se využívá jednodušší m��ení pomocí standardních 
nápoj� (drink�). P�es ur�itou nep�esnost, s níž je t�eba po�ítat je možné doporu�it 
termín „standardní nápoj“  jako metodu záznamu spot�eby alkoholu v r�zných 
podmínkách ve zdravotnictví – v primární pé�i, v ambulancích a pohotovostí, ale 
také u hospitalizovaných pacient�. Vzhledem ke specifické hmotnosti se 1 ml 
alkoholu rovná 0,785 g alkoholu, takže WHO definuje standardní nápoje jako 
p�ibližn� 13 g alkoholu. V Evrop� standardní nápoje obvykle obsahují 10g alkoholu 
(Turner 2005 ). Obsah alkoholu v jednom standardním nápoji v podmínkách �R 
vyjad�uje následující tabulka �.1. 
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Tabulka �.1. Kolik alkoholu obsahuje jeden „standardní nápoj/drink“? 

Nápoj Podíl alkoholu Alkohol          
ve 100ml 

Drink Alkohol   v 1 
drinku 

Pivo 10 `st 4% 4g 500ml 20g 

Pivo 12`st 5% 5g 500ml 25g 

Víno 10-14% 10-14g 200ml 20-28g 

Likéry  20% 20g 50ml 10g 

Silná vína 20% 20g 100ml 20g 

Destiláty 35-40% 35-40g 50ml 7,5-20g 

Zdroj: Popov, P. a kol.(2012) M�že být alkohol z rukou léka�e lékem? Medical Tribune 25/2012 
str.D7.   

Zm��ení konzumace alkoholu na základ� toho, co uvádí hodnocená osoba, 
je možné pomocí otázek na množství a �etnost, které vyžadují, aby dotazovaní 
vy�íslili množství konzumovaného alkoholu a uvedli, jak �asto pijí, bu� za ur�ité 
�asové období (nap�. týdn� nebo za minulý m�síc nebo za minulý rok) nebo tak, 
že popíší „typický“ charakter pití. Další zp�sob jak zm��it konzumaci alkoholu je 
metoda denního odhadu, kdy jsou dotazovaní požádáni, aby uvedli kolik alkoholu 
vypili v jednotlivých dnech b�hem ur�itého �asového intervalu, obvykle b�hem 
uplynulého týdne. Pro dosažení p�esn�jšího popisu konzumních zvyklostí pacienta 
je krom� frekvence a kvantity alkoholu nutné znát i charakter jeho pití.  

2.8.1 Screeningové nástroje  

Screening je b�žn� používaná metoda vyhledávání nebo rozpoznávání 
osob s rizikem výskytu n�jakého konkrétního zdravotního problému. Nejedná se o 
metodu, která slouží ke stanovení diagnózy. Každý zdravotník v �R má  podle 
platného zákona �.379/2005 Sb.  provád�t  krátkou intervenci, která následuje po 
ur�ení míry rizika konzumace alkoholu. Z toho je patrné, že úloha jak léka�e, tak 
zdravotní sestry spo�ívá mimo jiné také v aktivním screeningu u osob, které by 
mohly trp�t n�jakou poruchou z užívání alkoholu, nebo jim hrozil výskyt problém� 
související s pitím.  

Vedle specifické léka�ské diagnostiky je obdobn� i v ošet�ovatelství  
zakotveno  systematické hodnocení stavu zdraví pacienta. Ve zdravotnictví se  pro 
komplexní vyšet�ení pacienta využívá �ada hodnotících nástroj� jako jsou 
standardizované dotazníky, formulá�e, stupnice, hodnotící tabulky a testy. Pro 
ú�ely prevence v oblasti snižování zdravotních poškození vlivem konzumace 
alkoholu byla vyvinuta a ov��ena �ada screeningových nástroj�. Jak vyplynulo 
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z celopopula�ní studie, prakti�tí léka�i provád�jí pouze u  t�etiny svých pacient� 
detekci problémového pití (Csémy a Sovinová, 2013). Pokud by se poda�ilo 
za�lenit jednoduchý orienta�ní test do  praxe léka�� i zdravotních sester mohl by 
se pravidelný screening provád�t jako sou�ást  b�žného vyšet�ení a to dokonce  
ve všech medicínských oborech, nejen v primární pé�i.  

K dispozici je velká škála dotazník� a test�, n�které jsou ur�eny  pro 
specifické v�kové skupiny, t�hotné ženy, ale také pro  širokou populaci. Mimo to 
mají tyto hodnotící nástroje  rozsáhlé aplika�ní možnosti. S rozvojem techniky je 
možné n�které administrovat nejen ústn� a písemn�, ale také pomocí po�íta�e. 
Díky IT technologiím a  internetové síti má dnes každý možnost se zcela 
anonymn� otestovat. Dotazník pro identifikaci poruch zp�sobený užíváním 
alkoholuje dostupný nap�íklad na  internetových  stránkách Kliniky adiktologie 1LF 
UK a VFN v Praze,  v  návaznosti na výsledky testu jsou  on – line poskytnuty také 
následné krátké intervence. 

 Pro pot�eby této studie bude popsána struktura dotazník� AUDIT, FAST a 
CAGE, jež jsou snadno aplikovatelné v prost�edí zdravotnické pé�e poskytované 
dosp�lé populaci. 

 

�Dotazník AUDIT (p�íloha �.1). Test pro identifikaci poruch p�sobených 
užíváním alkoholu – The Alcohol Use Disorders Identification (AUDIT) byl vyvinut 
v 80. letech Sv�tovou zdravotnickou organizací, jako vhodný nástroj první volby 
pro v�asnou detekci osob s  rizikovou konzumací alkoholu (p�íloha �.1). Thomas 
Babor a kol (2001) v publikaci Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití, 
ur�ené k použití v primární pé�i, doporu�ují plánovat intervence na základ� 
hodnocení AUDITem. Skládá se z deseti otázek, pokrývajících t�i domény, rizikové 
pití alkoholu, škodlivé pití alkoholu a alkoholovou závislost (obr.2). První t�i otázky 
informují o kvantit� a frekvenci pravidelného a p�íležitostného pití, další t�i otázky 
zjiš�ují výskyt možných p�íznak� závislosti a poslední �ty�i otázky se ptají na 
problémy s alkoholem v nedávné dob� i kdykoli b�hem života. P�estože dotazník 
rozezná tyto  specifické hladiny rizika nejedná se o nástroj diagnostický (Babor a 
kol. 2001). 
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Tabulka �. 2. Okruhy a obsah položek testu AUDIT. 

Okruhy a obsah položek testu AUDIT 

Okruhy Otázka �. Obsah položky 

Rizikové pití alkoholu 1 

2 

3 

Frekvence pití 

Typické množství 

Frekvence 
silného pití 

P�íznaky závislosti 4 

5 

6 

Snížená kontrola 
nad pitím 

Zvýšený význam 
pití 

Ranní pití 

Škodlivé pití alkoholu 7 

8 

9 

10 

Pocit viny po pití 

Výpadky 

Poran�ní 
v souvislosti 
s alkoholem 

Jiné se vztahem k 
pití 

 Zdroj: Babor a kol. 2001. 

 

Celý test je snadno vyhodnotitelný, ke každé otázce p�ísluší soubor 
odpov�dí, z nichž dotazovaný vybírá. Odpov�di jsou obodovány v rozmezí 0-4 
body. Sou�et všech jednotlivých odpov�dí dává celkové skóre, na jehož základ� 
lze provést orienta�ní hodnocení.  

Hodnocení dotazníku AUDIT vyžaduje zohledn�ní národních a místních 
specifik, zejména se to týká obsahu alkoholu ve standardních nápojích viz. 
kapitola 2.8.1. P�i interpretaci výsledk� screeningového testu je t�eba klinického 
úsudku, zvlášt� je-li skór v AUDITu v intervalu 15 až 20.  
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Pro zahájení vhodné intervence slouží orienta�ní hodnocení úrovn� rizika: 

skóre < 8 (u osob nad 65 let < 7) znamená pití alkoholu s nízkým rizikem a  
je vhodné pokra�ovat v podrobném hodnocení. 

1. úrove� rizika > 8  (u osob nad 65 let > 7) znamená, že existuje riziko 
škodlivého pití  

2.  úrove� rizika  8 – 15 p�edstavuje st�ední úrove� problém� s alkoholem 

3. úrove� rizika 16-19 p�edstavuje vysokou úrove� problém� s alkoholem 

4. úrove� rizika > 20 indikuje závislost na alkoholu 

Pro podrobné hodnocení sledujeme skóry v jednotlivých otázkách:  

1. otázky 2 a 3  - u každé z t�chto otázek více jak 1 bod indikuje rizikové 
pití, které m�že poškodit zdraví. 

2. otázky 4, 5 a 6  - u každé z t�chto otázek skór více jak 1 bod indikuje 
riziko závislosti na alkoholu. 

3. otázky 7, 8, 9 a 10 u každé z t�chto otázek získané body ukazují, že již 
došlo k poškození zdraví v souvislosti s pitím alkoholu.  

Test AUDIT byl speciáln� vyvinut pro primární pé�i, ale jako nástroj pro 
rychlou identifikaci je dlouhý, v p�ípad� nutnosti eliminovat �asovou náro�nost lze 
použít odvozený test AUDIT-C (první 3 otázky AUDITu), zam��ený na informace o 
spot�eb� alkoholu (Babor a kol. 2001). 

 

 

�Dotazník FAST ( p�íloha �. 2).: Fast Alkohol Screening byl vyvinut v Anglii, 
pro ú�ely p�etížených zdravotnických pracoviš�. Umož�uje dvoufázový screening, 
FAST obsahuje �ty�i otázky z AUDITu, dv� na spot�ebu alkoholu a dv� na škody 
související s alkoholem.   
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 �Dotazník CAGE: Autorem dotazníku je Dr. John Ewing  (Bowles Center for 
Alcohol Studies, University of North Carolina at Chapel Hill). 

Dotazník byl p�vodn� vyvinutý pro léka�e ke screeningovému zjišt�ní 
problém� s alkoholem. V roce 1991 Brown a Rounds rozší�ili tuto formu dotazníku 
i na drogy pod jménem CAGE – AID.  Používání se velmi osv�d�ilo poté, co vedle 
písemné formy dotazníku léka�i za�ali používat t�chto otázek b�hem 
diagnostického rozhovoru. Jméno dotazníku bylo utvo�eno po�áte�ními písmeny 
anglicky dotazovaných záležitostí: 1.C (Cut): pocit pot�eby omezit drogy/pití 
alkoholu, 2.A (Angry): podrážd�ní kritikou jeho braní drog / pití alkoholu, 3.G 
(Guilt): pocity viny v souvislosti s užíváním drog/pitím alkoholu, 4.E (Equilibrium): 
pot�eba požití drogy/pití alkoholu hned  ráno za ú�elem uklidn�ní, správky 
kocoviny �i dostání se do formy (Kalina a kol., 2001). 

 

Otázky dotazníku CAGE: 

1.Cítil jste n�kdy pot�ebu své pití snížit? 

2. Jsou lidé ve vašem okolí podrážd�ní a kritizují vaše pití? 

3. M�l jste n�kdy kv�li pití špatné pocity nebo pocity viny? 

4. Pil jste n�kdy alkohol hned po ránu, abyste se uklidnil a zbavil kocoviny? 

Hodnocení:  

Každá otázky musí být zodpov�zena, každé odpov�di „ano“ je p�id�len 1 
bod. 

Skór 1: D�kaz o ohrožení, pot�eba další klinické zkoušky, vhodné 
pokládání dopl�ujících otázek na množství a frekvenci pití alkoholu. 

Skór  2: Podez�ení, že by se mohlo jednat o závislost, pot�eba další klinické 
zkoušky nebo doporu�ení ke specialistovi. 

Skór 3 a více: vysoká míra pravd�podobnosti, že je �lov�k na alkoholu 
závislý, doporu�ení návšt�vy specialisty a lé�by. 

 

Dotazník je �asov� nenáro�ný (cca 1 min.), snadno zapamatovatelný, je 
stru�ný, srozumitelný (Š�astná 2010). 
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2.9 Krátké intervence 

Ve smyslu krátké intervence je uvád�n také pojem „�asná intervence“,  
protože jde obvykle o první prezentaci problému. Krátké intervence bývají 
prezentovány v souvislosti s motiva�ními rozhovory. Kalina (2013) uvádí:  „ široce 
se používají v tzv. první linii, a� už tím máme na mysli  ordinaci praktického léka�e, 
nízkoprahový program v terénu �i v kontaktním centru nebo  jiné odborné 
pracovišt�, kam pacient/klient p�ichází za jiným ú�elem a rizikové užívání 
návykových látek je odhaleno sekundárn�. Cílem krátkých intervencí je snížit nebo 
zastavit užívání, omezit rizika a získat motivaci pro vyhledání specializované 
pomoci“(Kalina, 2013, s. 374).) 

Metodika �asné a krátké intervence pat�í do okruhu p�ístup� BT 
behaviorální terapie a KBT kognitivn�-behaviorální terapie, je založena na 
principech a technikách motiva�ních rozhovor�, na budování a posilování 
motivace klient� ke zm�n� nežádoucího chování a využívá prvky  teorie zam��ené 
na prevenci relapsu. P�i pohledu na situaci klienta metoda využívá model zm�ny 
vytvo�ený v devadesátých letech minulého století Prochaskou a di-Clementem. 
Charakteristickým rysem metody SKI je nedirektivní vedení klienta sm�rem ke 
zm�nám jeho chování a k zachování t�chto zm�n. 

 �asné a krátké intervence mají rozsáhlé uplatn�ní a vysokou ú�innost, je 
však p�i nich d�ležité dbát na pravidlo „ned�láme co neumíme“. (Kalina a kol., 
2008, s.172). 

Vlastnímu provedení krátké intervence p�edchází, screening k jednoduché 
identifikaci problému s užíváním návykových látek. Orienta�ní screening je  
úvodem do dalšího posouzení klienta. Provádí se analýza faktor� p�ispívajících 
k nadm�rnému užívání návykových látek nebo k p�etrvávání vysoké úrovn� jejich 
konzumace a hodnotí se závažnost souvisejících problém�. Jiný typ posouzení 
sm��uje do oblasti motivace klienta ke zm�n�.  

 

2.9.1 Motivace 

 „Motivaci chápeme jako proces usm�r�ování, udržování a energetizaci 
chování, proces zvýšení nebo poklesu aktivity jedince. V tradi�ních lé�ebných 
modalitách pro drogov� závislé vládlo p�esv�d�ení, že motivace je výhradn� v�cí 
klienta a že optimální motivaci k lé�b� zajiš�uje situace debaklu, v níž se klient 
ocitne a z níž nenachází jiného východiska než nástup do dlouhodobé lé�by. Poté, 
co klient vstoupil do lé�by, jeho ambivalence a problémy se zapojením a 
spoluprací se považovaly za nedostatek náhledu, pop�ení závislosti a odpor k 
terapii. Sou�asnost však nabízí jiná hlediska. Když v devadesátých letech 
minulého století p�evládly tendence zapojit klienta do lé�by co nejd�íve a rozhodn� 
d�íve, než se dostane „na dno“, vyvstala nutnost fenoménu motivace více rozum�t, 
nechápat ho „�ernobíle“ ve smyslu „klient motivaci má nebo nemá“, neponechávat 
motivaci výhradn� na klientovi a vytvo�it odpovídající p�ístupy, které by se cílen� 
zam��ily na podporu, získání a udržení motivace ke zm�n�.“ (Kalina, 2013, s.361). 
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Na základ� klinických pot�eb zabývat se nejen tím, co se d�je v lé�b� 
závislosti, ale i tím, co se d�je mimo �asový úsek vlastní tzv. základní lé�by, 
vznikla terapie posilující motivaci (motivation enhancement therapy), která 
integruje rogersovský na �lov�ka zam��ený p�ístup a p�ístup KBT (Kalina 2013, 
s.361). 

Práce s motivací je podle Dobiášové a kol. (2008 in Kalina, 2013 s. 373-
374) „dobrým základem pro intervence, které vedou u klient� s problémy 
s užíváním návykových látek ke zm�nám chování, prožívání, a myšlení. Je 
významnou sou�ástí práce v nízkoprahových kontaktních centrech, poradnách a 
ambulantních centrech. Motiva�ní rozhovor je užite�ný nejen p�i individuální práci 
s klientem v rámci p�edlé�ebného nebo lé�ebného poradenství, ale je také 
efektivní sou�ástí práce s rodinami.“ 

Ukazuje se, že tato metoda umož�uje ovlivnit i nižší úrove� motivace. To je 
významné pro soudobé lé�ebné postupy, které se snaží využít výhod v�asného 
zahájení lé�by a neodkládat nástup do lé�by na základ� mýtu o nedostate�né 
motivaci klienta, jak tomu bylo v minulosti (Kalina, 2013). 

Základním cílem motiva�ního rozhovoru je dosahování zm�n ve sm�ru 
bezpe�n�jšího, úsp�šn�jšího a š�astn�jšího životního stylu, a� již p�i redukci 
užívání drog, anebo p�i cílené trvalé abstinenci. V kontaktu s klientem bychom 
m�li odkrýt  to, co ve svém život� považuje za problém, a na  základ� toho si 
spole�n� stanovit cíle (Kalina a kol., 2008 s.122). 

 

2.9.2 Cyklický model zm�ny  

Prochaska a di-Clemente popsali v 90. letech model šesti stádií, kterými 
jedinec prochází p�i zahájení a udržování zm�ny. Stadia zm�ny jsou v jejich pojetí 
procesem, který ukazuje jak lidé promýšlejí, zahajují a udržují nový zp�sob 
chování ve vztahu ke svému zdraví (Prochaska a kol., 1992, DiClemente a Scott, 
in Kalina a kol. 2008). 

1) Prekontemplace (p�ed-uvažování) 

Klient  o vlastní zm�n� neuvažuje. Užívání drogy ho neznepokojuje, velmi 
�asto ho t�ší, p�ináší mu uspokojení. Nevnímá a nep�ipouští si užívání drog jako 
sv�j problém. „Problém“ má jeho okolí, nikoliv on sám. Je p�esv�d�en, že má vše 
pod kontrolou, své chování si zracionalizuje. Jakákoliv zm�na se mu jeví p�íliš 
obtížná, navíc zbyte�ná. Ješt� neuvažuje o zm�n�, ale p�ipouští si, že by mohl 
uvažovat, že by mohl uvažovat o zm�n�. 

2) Kontemplace (uvažování) 

Výskyt n�kterých problém� je klient  schopen dát do souvislosti s užíváním 
drog. Užívání drog stále p�ináší uspokojení, ale nar�stají pochybnosti o správnosti 
pokra�ování a obavy z budoucího vývoje. Charakteristická ambivalence- st�ídá se 
nastavení na zm�nu s motivací pokra�ovat beze zm�ny, uvažování o zm�n� 
s jejím odmítáním, p�ání se strachem. Klient zvažuje výhody a nevýhody zm�ny, 
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zisky a ztráty, pr�chodnost a náklady. Užívání drog mu stále m�že p�inášet n�co 
pozitivního, o co p�ijde, když p�estane.  

3) Rozhodování 

Nevýhody z užívání drog nabývají p�evahy nad výhodami. Klient  je dává do 
p�ímé souvislosti s užíváním  p�emýšlí o pot�eb� situaci zm�nit. Jde o formu 
zm�ny a její �asování. Op�t váží výhody a nevýhody ur�itých možností (nap�. 
lé�ebných program�). Rozhodnutí ke zm�n�, k n�muž dochází v záv�ru tohoto 
stadia, již znamená jasnou volbu ur�itého postupu. 

4) Jednání, aktivní zm�na 

Klient se zavazuje k ur�itému jednání, od n�hož o�ekává zm�nu. Cílem je 
realizace zm�ny v ur�ité problémové oblasti- obsahem je obvykle n�jaká forma 
terapie/ lé�ení. 

5) Udržování zm�ny 

Obhájit schopnost žít bez drogy sám p�ed sebou i p�ed svým okolím. T�žké 
je období po skon�ení reziden�ní lé�by- doposud byl klient podporován a chrán�n, 
následuje však tvrdá realita, návrat do rizikového prost�edí �i tvorba nového. 

6) Relaps 

Pokud nastane relaps, je úkolem �lov�ka spíše pokra�ovat na kole zm�ny 
než ustrnout v této fázi. 

 „K relapsu ovšem m�že dojít v každé etap� tohoto modelu a je t�eba ud�lat 
vše, aby klient nerezignoval a z�stal na „ kole zm�ny“. (Kalina, 2008, Kalina, 2013)  

 

2.9.3 Model relapsu 

Uceleným KBT p�ístupem, který se zam��uje na zvyšování sebe�ízení a 
sebekontroly závislostního chování je prevence relapsu podle Marlata a jeho 
školy. Kombinuje nácvik dovedností zvládání, kognitivní rekonstrualizaci a 
intervence zam��ené na stabilizaci životního stylu. Nejde tedy jen o to, nau�it 
klienta vyhýbat se rizikovým situacím, ale tyto situace anticipovat a efektivn� je 
zvládat, tj. vybavit klienta dovednostmi snižujícími riziko relapsu. Klient by m�l 
získat v�domí vlastní kompetence v��i své abstinenci a svému životnímu stylu. 
(Kuda, 2003, in Kalina, 2013 kpt. 27).  
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 Obr. �.1 Kognitivn� - behaviorální model relapsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kuda (2008, Marlatt a Gordon (1985), úrava in  Kalina (2013) 
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Model jež znázor�uje celý proces Obr. 2 upozor�uje p�edevším na tzv. 
skryté p�edch�dce relapsu, situace a  procesy, které užití drogy p�edcházely. Za 
východisko celého modeluu je považována nerovnováha životního stylu. 
Nerovnováha mezi tlaky zven�í („m�l bych“, „musím“) a vlastní intencí („chci“). 

Auto�i definují t�i skupiny vysoce rizikových situací :  

     • Negativní emo�ní stavy  

     • Interpersonální konflikty 

     • sociální tlak 

V kratším �asovém intervalu je možno identifikovat jednotlivé spoušt��e, 
které se objevují v jistých vysoce rizikových situacích. Ohrožují sebekontrolu a 
zvyšují riziko relapsu nebo dalšího užívání. 

Jako  psychologické pasti v KB modelu relapsu jsou ozna�ována zdánliv� 
bezvýznamná rozhodnutí, p�i nichž klient racionalizuje a bagatelizuje riziko.¹ 
Vytvá�ejí �et�zec událostí, které postupn� p�ivád�jí klienta do tak rizikové situace a 
tak velkého stresu, že užití drogy je prakticky nevyhnutelné. Klient má ale pocit, že 
se v této bezvýchodné situaci  ocitl náhodn� a necht�n�, a ospravedl�uje se, že 
za relaps nenese žádnou odpov�dnost.  

Významnou složkou komplexní relapsové situace, jak �íká Kuda „hybnou 
silou“ procesu je craving (bažení), silná touha nebo pocit puzení užívat návykovou 
látku (Kuda 2003, in Kalina a kol. (2013), kpt.27) 

Interven�ní strategie programu prevence relapsu : ² 

     • Hodnotící postupy 

     •Postupy ke zvýšení vhledu, uv�dom�ní 

     •Nácvik dovedností 

     •Kognitivní strategie 

     •Intervence k životnímu stylu 

 

 

 

________________________________________ 

¹   Wanigaratne a kol. (2008), s. 97, in Kalina (2013),s. 340 
² a kol. 1990, Kuda (2003)  in Kalina a kol. 2008. kpt.16.  
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Wanigaratne (2008) definuje dva okruhy cíl�.³ 

 

1. Cíle pro klientovu aktuální životní praxi: 

     • Vybavit klienta „dovednostmi“ identifikovat, anticipovat, vyhnout se rizikovým  
situacím anebo je zvládnout. 

     • Pokud by m�lo dojít k užití drogy, vybavit klienta dovednostmi a strategiemi, 
jak zabránit plnému rozvinutí relapsu. 

     • Zvýšit klient�v pocit vlastní ú�innosti. 

 

2. Cíle globální zm�ny životního stylu: 

     • Identifikovat v životním stylu zdroje stresu 

     • Identifikovat a zm�nit nezdravé vzorce zvyk�. 

     • Objevit pozitivní aktivity a za�ít se jim v�novat. 

     • Nau�it se efektiktivn�jšímu managementu �asu  

     • Dosp�t k „umírn�nému“ a „vyrovnanému“ životnímu stylu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

³ Wanigarante (2008) , Kuda (2008) in Kalina a kol. 2013 kpt. 27 
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2.9.4 Metoda motiva�ního rozhovoru  

P�vodní auto�i motiva�ních rozhovor� Miller a Rollnick, podávají pro jejich 
praktické využití �adu doporu�ení a návod�, v nichž se propojují zásady, strategie 
a pot�ebné komunika�ní dovednosti terapeuta. Zárove� jsou tato doporu�ení a 
návody inspirující pro každého, kdo se s uživateli návykových látek setkává. 
Vedení motiva�ních rozhovor� �adí auto�i mezi tzv. malé terapeutické dovednosti, 
jejichž sou�ástí jsou aktivní složky motiva�ních rozhovor� FRAMES a dovednosti 
a techniky  OARSS. (Miller a Rollnick , 2003, in Kalina 2013) 

Aktivní složky motiva�ních rozhovor� se vyjad�ují zkratkou FRAMES 
(„rámy“): 

F ( feed back) znamená, zp�tná vazba, 

R (responsibility),– zd�raz�ování klientovy odpov�dnosti,  

A (adice), rada, 

M (menu), nabídka možností, jak problém nebo situaci �ešit, 

E (empatie), s empatií poskytované informace, 

S ( self-efficacy), podpora klientových schopností a kompetencí. 

 

Dovednosti a techniky, které terapeut p�i motiva�ní práci s klientem využívá 
shrnuje akronym OARSS (Miller a Rollnick, 2003 in Kalina, 2013). 

O (open questinos) znamená používání otev�ených otázek s otev�eným 
koncem,  

A (affirming) potvrzování kladných postoj�, 

R (reflecting) reflektující naslouchání, 

S (summarising) shrnování, S (self-motivation) vytvá�ení prostoru pro 
sebemotivaci klienta.  

 

Ve své knize o motiva�ních rozhovorech (Miller a Rollnick, 2002, s. 33-34) 
na základ� zkušeností s uplat�ováním a lektorováním metody motiva�ních 
rozhovor� v praxi, upozor�ují auto�i na d�ležitý fakt, že mnohem pot�ebn�jší než 
detailní znalost všech technik motiva�ních rozhovor� je znalost základních 
myšlenek, ducha (angl. Spirit), na kterých je metoda vybudována. Ze zkušenosti 
z praxe dokládají setkání s pracovníky, kte�í sice zvládali n�které díl�í techniky 
motiva�ních rozhovor�, avšak bez jakéhokoli zasazení do celkového kontextu 
metody. Za základní myšlenky metody motiva�ních rozhovor� pak Miller a Rollnick 
ozna�ují spolupráci (collaboration), podn�tnost (evocation) a samostatnost 
(autonomy). 
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Juristová (2011 in. Kalina, 2013) podává obdobn�  jako psychoterapeutické 
p�ístupy p�ehled základních prvk�, ú�inných faktor�, na kterých m�že stav�t 
krátká intervence.  

• Poradenský proces krátké intervence musí být zahájen navázáním 
optimálního vztahu. Již samotný fakt, že klientovi je v�nován speciální zájem o 
jeho možný problém, je prvním krokem jeho možné zdravy. Setkáváme se zde 
tedy s prvkem hawtonského efektu, který je definován tím, že lidé jsou schopni 
zlepšit své chování už jenom tehdy, kdy se jim dostává zvláštní pozornosti, a to 
p�edevším pozornosti p�ijímající a nesoudící. 

•  Nezbytným dalším krokem je vytvo�ení produktivního pole pro spole�nou 
práci, p�i které bude možné �ešit klientova konkrétní témata �i otázky. Odborník 
realizující krátkou intervenci m�že napomoci klientovi získat nové pohledy na sv�j 
problém, zárove� je nezbytné zvyšovat jeho v�domí o „problemati�nosti“ jeho 
užívání návykové látky. D�ležitý je psychoedukativní aspekt definovaný jako 
„výklad problému �i poruchy, jež umožní klientovi lépe porozum�t jeho obtížím, 
sob� samotnému i svým osobním problém�m.“ 

• Prost�ednictvím odkrývání nových pohled� je klient konfrontován 
s vlastními problémy a je nucen problém zv�domit, p�evzít za n�j odpov�dnost a 
zabývat se t�mi situacemi, u nichž m�l tendenci vyhýbat se jejich �ešení. Díky 
tomuto st�etu by m�l být zárove� vybízen realisticky je zdolávat, p�i �emž m�že 
zažívat pocit úsp�chu. 

•  Tím, že se klient nau�í nové zp�soby odolávání a zvládání svého užívání, 
dochází k ur�itému tvarování chování, p�i n�mž je nutné rovn�ž osvojit si taktiky 
prevence relapsu – nau�it se vyhýbat spoušt���m a rizikovým náhlým �i 
p�ekvapivým situacím, p�ípadn� vyvinout strategie, jak je zvládat a nau�it se svou 
touhu po návykové látce uspokojit alternativními prost�edky (Juristová 2011 
s odkazy na Kalina a Miovský. 2008  in Kalina 2013, s.-375). 

 

2.10 Aplikované prvky teorií v metodologii SKI 

Krátká intervence ve vztahu k rizikové konzumaci alkoholu následuje po 
rozpoznání problémové situace, ur�ení úrovn� rizika a posouzení klientovy 
motivace. Prvním krokem v tomto procesu je screening, ke kterému se nejlépe 
hodí standardní ov��ený nástroj. Babor a Higgins (2001) pro ú�ely systematického 
screeningu a následné krátké intervence u rizikového a škodlivého pití doporu�uje 
dotazník AUDIT. Výhody tohoto dotazníku spo�ívají v jeho snadné použitelnosti, 
v p�im��ené délce, flexibilit�. AUDITem lze získat informace na jejichž základ� je 
možné poskytnout zp�tnou vazbu. Dotazník AUDIT je konzistentní s definicemi 
škodlivého užívání alkoholu a závislosti na alkoholu, soust�e�uje se na konzumaci 
v posledním �ase. V neposlední �ad� je pozitivní, že byl ov��en v mnoha zemích a 
je k dispozici v mnoha jazycích. 

Metodologie SKI u rizikového pití v dalších krocích �erpá z teoretického 
rámce založeného p�edevším na principech motiva�ních rozhovor�, cyklického  
modelu zm�ny Prochaskaa di-Clemente  teorie prevence  relapsu podle Marlatta.   
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Adresn� pro použití v  primární pé�i nebo pro širší využití v oblasti 
ve�ejného zdraví jsou p�esn� popsány postupy/manuály pro správné  poskytování 
krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Podkladem p�ístupu jsou �ty�i 
úrovn� rizika pití alkoholu (na základ� skóru v AUDITu), které p�edstavují obecný 
návod pro  volbu vhodné intervence (tabulka 3). 

 

Tabulka �.3 hladina rizika konzumace alkoholu 

Hladina rizika Intervence Skór AUDIT 

1.pásmo Edukace o alkoholu 0-7 

2.pásmo Jednoduchá rada 8-15 

3.pásmo Jednoduchá rada 
plus stru�né poradenství 
a další sledování 

16-19 

4.pásmo Odeslání ke 
specialistovi k vyšet�ení a 
lé�b� 

20-40 

Zdroj: ( Babor, T.F., Higgins, J.C., 2003) 

 

Od p�vodního cyklického modelu zm�ny Prochaska,  di - Clemente byl pro 
ú�ely SKI asociován model stadia zm�ny se specifickým prvkem stru�ného 
poradenství, který je uveden jako ur�ující faktor pro použití krátké intervence u 
rizikového a škodlivého pití (Babor a Higgins, 2003).  

Tabulka 4 reprezentuje p�im��enost intervence stavu motivace, �asování a 
dávkování intervencí podle toho, v jakém stádiu zm�ny a motivace se klient 
nachází. Kalina 2013, zd�raz�uje. „zejména v prvních stádiích je „p�edbíhání“ na 
kole zm�ny nežádoucí, m�že klienta odradit, demoralizovat nebo vést 
k vn�jškovému p�izp�sobení zám�r� a p�áním terapeuta, s nimiž se ale 
neztotož�uje a v ur�itém okamžiku z jejich pln�ní vycouvá. Zárove� není 
prosp�šné p�íliš dlouho ponechávat klienta bez podn�t� k dosažení dalšího stádia. 
P�ímo cituje Jaroslava Skálu, že terapeut by m�l mí�it vždy o kousek výš, než kam 
sm��uje pacient.“ (in Kalina, 2013, s. 367). 
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Tabulka �. 4 Stadia zm�ny a  asociované prvky krátké intervence u rizikového a 
škodlivého pití 

Stadium Definice D�raz p�i krátké 
intervenci 

Prekontemplace Piják rizikov� nebo 
škodliv� užívající alkohol, 
který neuvažuje o zm�n� 
v blízké budoucnosti a 
nemusí si být v�dom již 
p�ítomných �i možných 
zdravotních následk� 
soustavného pití na této 
úrovni. 

Na zp�tnou vazbu 
k výsledk�m screeningu 
a informace o 
nebezpe�ích pití 
alkoholu. 

Kontemplace Piják si m�že být 
v�dom následk� 
alkoholu, ale projevuje 
ambivalenci ohledn� 
zm�ny chování. 

Na užite�nost 
zm�ny, podání informace 
o problémech 
souvisejících s alkoholem 
a rizicích p�i pokra�ování 
v pití. D�raz na diskusi, 
jak zvolit cíl. 

P�ípravy 

 

Piják se již rozhodl 
pro zm�nu a plánuje 
p�istoupit k �in�m. 

 

Na diskusi, jak 
zvolit cíl, poskytování 
rady a povzbuzení. 

Akce Piják za�al 
omezovat alkohol nebo 
s ním úpln� p�estal, ale 
zm�na dosud není 
trvalého charakteru.  

Opakování rady a 
povzbuzení. 

Udržování Piják dosáhl 
mírného pití nebo 
abstinence na relativn� 
trvalém základ�. 

Na povzbuzování 

Zdroj: Babor, T.F., Higgins, J.C., 2003) 
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P�íru�ka pro pracovníky v oblasti ve�ejného zdraví, doporu�uje posoudit 
p�ipravenost klienta ke zm�n� pomocí m��ítka se stupnicí (obr. � 2). 

 

Obr. �.2. M��ítko p�ipravenosti ke zm�n� 

M��ítko p�ipravenosti ke zm�n� 

 

Nep�ipraven                                                                    Maximáln� p�ipraven 

1          2          3          4        5          6          7          8          9          10 

____________________________________________________________ 

Zdroj: American Public Health Association (2008) 

Další kroky, pro správné provedení adekvátní intervence jsou v manuálech 
systematicky popsány. Nejen pro ú�ely nácviku krátkých intervencí jsou sou�ástí  
konkrétní p�íklady vhodné komunikace s klientem. Východiskem k modelovým 
situacím jsou aktivní složky psychoterapeutických rozhovor� FRAMES a 
dovednosti a techniky OARSS (Miller a Rollnick, 2003). 

 

2.11 Specifické modely intervencí   

Rámcov� odpovídá výb�r ze �ty� intervencí dosaženým hodnotám AUDITu. 
Pro zohledn�ní  individuálních pot�eb klienta je nutný klinický úsudek.  Celkový 
skór AUDITu nemusí p�edstavovat skute�nou úrove� rizika, nap�. pokud relativn� 
nízká hladina pití maskuje významnou škodlivost nebo závislost (Babor a Higgins, 
2003) (tab.3).  

Návody slouží pro zahájení vhodné intervence, ale pokud úvodní zvolená 
intervence nevede k úsp�chu, m�l by být z podn�tu sledování naplánován 
p�echod klienta k další úrovni. 

�ty�i modely intervencí podle míry rizika konzumace alkoholu: 4 

1. Model náleží klient�m s negativním výsledkem screeningového testu a  
abstinent�m. Je vhodné edukovat o tom, že by nem�ly p�ekra�ovat 
doporu�ené hranice množství konzumovaného alkoholu (kpt. 2.6.2. 
rizikové/problémové užívání alkoholu). Informace by m�la být dopln�na 
o specifikování „standardního nápoje“ (obr. 1). Edukace by m�la být 
obohacena ocen�ním nízké rizikovosti chování klienta. Nebezpe�í, p�ed 
kterým  je pot�eba se mít na pozoru  spo�ívá ve „zpravideln�ní“ užívání 
alkoholu, lze jej �áste�n� redukovat opakováním screeningu s �asovým 
odstupem. 
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2. Model �ítá jedince se skórem AUDIT v rozmezí 8-15. Klienti jsou 
nositeli rizika zdravotních potíží, vyskytují se  problémy  v souvislosti 
s epizodami akutní intoxikace (trestn�-právní, pracovní, sociální). Je 
pot�eba brát v úvahu jak celkové množství alkoholu za týden (AUDIT 
otázka 1 a 2), tak frekvenci epizod silného pití (AUDIT otázka 3). Pokud 
dojde jednou �i vícekrát v posledním roce k této epizod� m�li by 
obdržet radu, aby se vyhýbali intoxikaci, edukací o ú�incích alkoholu na 
organismus (kpt. 2.5.).      

Pro pijáky ve 2. pásmu rizika je nejvhodn�jší jednoduchá rada pomocí 
eduka�ní brožury, která je sou�ástí manuálu SKI u rizikového a 
škodlivého pití (Babor a Higgins, 2003). Nejd�ležit�jší �ástí jednoduché 
rady je, aby si klient stanovil cílovou zm�nu chování ve vztahu 
k alkoholu. Optimální p�ístup vychází z klientova vlastního rozhodnutí. 
V souvislosti se stanovením cíle je d�ležité rozpoznat jedince, které je 
t�eba povzbuzovat k úplné abstinenci, Nízce rizikové pití není vhodným 
cílem : 

• pro osoby s anamnézou závislosti na alkoholu nebo drogách (viz.   
p�edchozí lé�by) nebo poškození jater, s vysokým krevním 
tlakem 

• pro osoby s d�ív�jší nebo sou�asnou závažnou duševní nemocí 

• pro t�hotné ženy 

• pro osoby s nemocemi �i léky, u nichž je nutná úplná abstinence    

• pro osoby, které již zkoušely omezit pití a nepoda�ilo se jim to 

• pro ty, co trpí ranním t�esem v období silného pití       

 

U t�ch, kte�í se rozhodli pít na úrovni nízkého rizika nutno diskutovat o 
rozumných mezích  (kpt.26.2. rizikové/problémové pití) upozornit na 
situace, kdy by jedinec v tomto pásmu rizika nem�l pít nikdy (p�i �ízení, 
p�i výkonu zam�stnání…).                                                                          

3. Model odpovídající 3. rizikovému pásmu tvo�í klienti se skórem AUDIT 
16-19, obvykle již mají problémy v oblasti fyzického nebo duševního 
zdraví v d�sledku pravidelného pití, není výjimkou, že mají díky �astým 
intoxikacím problémy v oblasti sociální. Hlavním indikátorem ukazujícím 
na projevy škodlivého pití jsou odpov�di v AUDITU, v otázkách 9 a 10. 
N�kte�í klienti této kategorie skute�n� nemusí pít více než osoby ve 2. 
pásmu. 

Pro tuto skupinu je vhodné stru�né poradenství. Jedná se o 
systematický cílený proces. Od jednoduché rady se liší tím, že je jeho 
cílem vybavit klienta nástroji ke zm�n� základních postoj� a pracovat 
s r�znými výchozími problémy. 
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     Pracovníci, kte�í se zapojí do tohoto širšího poradenství by se již m�li 
dob�e vycvi�it ve vst�ícném naslouchání a vedení motiva�ního 
rozhovoru (viz. kpt.2.9.6. a 2.9.7.)Stru�né poradenství má �ty�i základní 
prvky: 

         • V úvodu je vhodné podat stru�nou radu (viz. výše) pro zahájení 
diskuse. Klient je v této fázi informován o výsledku screeningu,  na 
základ� aktuálních p�íznak� je mu  zd�razn�na závažnost situace, 
identifikuje si sám  rizikové faktory a d�sledky vysoké konzumace 
alkoholu.  

         • Postup sm��uje k zhodnocení klientovy p�ipravenosti ke zm�n� 
(Prochaska, di - Clemente, 1992, cyklický model zm�ny) s použitím 
m��ítka (obr.3). Nutno dodržet p�im��enost intervence stavu 
motivace, �asování a dávkování intervencí podle toho, v jakém 
stádiu zm�ny a motivace se klient aktuáln� nachází (tbl.4.). U 
v�tšiny osob je pot�eba pracovat ve standardní sekvenci zp�tná 
vazba, informace, kladení cíl�, rada a povzbuzení s malými 
modifikacemi diktovanými aktuálním stádiem zm�ny. 

        • T�etím prvkem stru�ného poradenství je nácvik dovedností. 
Jednoduchý návod poskytuje op�t manuál (Babor a Higgins,2003), 
v dodatku je popsán návod jak p�edejít problém�m se vztahem 
k alkoholu (vypracován Hodgsonem v rámci projektu WHO (2000) 
pro  identifikaci a lé�bu osob se škodlivou konzumací alkoholu). 
Cílem této díl�í intervence by m�lo být sestavení „odvykacího 
plánu“. Plán je založen na  kognitivn� - behaviorálního modelu 
relapsu  (Marlat a Gordon,1985). P�edchází rekapitulace výhod, 
které m�že klient po omezení alkoholu o�ekávat a identifikace 
rizikových situací, které ho k nadm�rnému pití vedou a následuje 
hledání alternativ jak situacím p�edcházet nebo je zvládat a vlastní 
nácvik dovedností.   

        • �tvrtou strategií strukturovaného poradenství je pravidelné 
sledování. Lze vycházet z potenciálních zdravotních problém�, pro 
které jsou klienti obvykle sledováni v delším �asovém horizontu ve 
zdravotnickém za�ízení. Sou�asn� zde m�že být monitorováno 
dosažení a udržení  stanovených cíl� ohledn� pití alkoholu. V této 
fázi, pokud nedochází k pozitivním zm�nám, je pot�eba zvážit 
p�esun klienta o intervenci výš nebo odeslání k rozsáhlejší 
specializované lé�b�.  

4.  Model posledního rizikového  pásma je limitováno skórem AUDITu více 
než 20. Jedná se o jedince, pro n�ž je žádoucí další diagnostické 
vyšet�ení s možností návazné specializované lé�by. Krátká intervence 
v tomto p�ípad� sm��uje k zapojení klienta do specializované lé�by. 
Jako první krok by m�la zaznít jasná zp�tná vazba o škodlivosti pití 
(nejen klientovi samotnému, ale i jeho blízkým), obava o zdravotní stav. 
D�ležité je podat pravdivé informace o tom, jak by lé�ba mohla probíhat 
a pokra�ovat ve sledování stavu pravidelným kontaktem. 
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Obdobn� lze postupovat v situaci, kdy se jedná o osoby, které mají ve svém 
okolí n�koho z blízkých, kdo má v souvislostí s alkoholem problém. I zde postup 
vyžaduje zú�astn�né nehodnotící vyslechnutí, poskytnutí informací, povzbuzení a 
emo�ní  podporu, v záv�ru m�že dojít k plánování konstruktivního spole�ného 
�ešení.  

 

2.12 SKI rizikového pití jako nástroj alkoholové politiky  

„Samotný koncept �asné diagnostiky a intervence se za�al více progresivn� 
vyvíjet v pr�b�hu 80. let minulého století s cílem identifikovat zav�asu rizikové 
uživatele poskytnout jim intervence sm�rem k redukci jejich rizikového chování.“ 
(Miovský a kol. , 2013 in Kalina a kol. 2014). 

 V roce 2003 vydala WHO knihu Alkohol, No ordinary commodity (Babor et 
al, 2003), ve které 15 výzkumník� z angloamerických a severských zemí srovnalo 
více jak 500 studií o alkoholové politice. Posuzovaly, nakolik jsou strategie ú�inné, 
prov��ené a nákladné. Na základ� zjišt�ní za�adila WHO mezi klí�ová doporu�ení 
k omezení škod p�sobených tabákem a alkoholem realizaci program� SKI. 

Základním p�edpokladem úsp�chu p�i zavád�ní metody SKI je podle 
Miovského (2013, in Kalina a kol., kpt. 14 ) její skute�ná dostupnost a p�ístupnost 
co nejširší populaci. V tomto ohledu již byly u�in�ny n�které kroky zásadního 
významu: V roce 2008 vydal Státní zdravotní ústav  �R p�eklad  publikace Babora 
a Higginse, Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití, postupy p�i použití 
v primární pé�i. V roce 2013 zajistila Klinika  adiktologie 1.léka�ské fakulty 
Univerzity Karlovy a VFN v Praze volné ší�ení  konkrétního  návodu metody SKI 
pro pracovníky v oblasti ve�ejného zdraví ve form� p�íru�ky: Sreeningové 
vyšet�ení na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: metodika 
SBI (screening and brief intervention).“ �eskou verzi publikace  p�iparvili Sovinová 
a Csemy (2013). 

 • V �eské republice se snaha v rozumné podob� ukotvit povinnost 
zdravotník� aplikovat v indikovaných p�ípadech krátkou intervenci odráží ve dvou 
posledních novelizací Zákona �. 379/2005 Sb. o opat�eních k ochran� p�ed 
škodami p�sobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
(Miovský a kol, 2013 in Kalina a kol.kpt. 14). 

• Realizaci program� SKI reflektuje také ak�ní plán schválený vládou �R 
dne 27. b�ezna 2013, vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období 
2013 - 2015, v jeho rámci jsou plánovány konkrétní aktivity pro zpracování 
metodických pokyn� pro rozší�ení SKI  mezi praktické léka�e pro d�ti a dorost, 
praktické léka�e  pro dosp�lé, t�hotenské poradny, infekcionisty , lékárníky, ale i 
do oblastí sociálních služeb. 

________________________________________ 

4 Modely jsou shrnutím Babor a Higgins (2003), Miovský (2013) in Kalina a kol. (2014), s odkazy 
na teoretická východiska viz text, kpt. 2.10.  
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Jak již bylo zmín�no existuje �ada v�deckých d�kaz� o ú�innosti 
metodologie SKI. 

Studie provedené v reálných podmínkách primární zdravotní pé�e (Wilk et 
al. 1997) vedly k záv�ru, že SKI jsou ú�inné ve snížení konzumace alkoholu u 
muž� i u žen za 6 a 12 m�síc� po intervenci.  

Krátké intervence zachra�ují ve zna�né mí�e životy. Ú�inky SKI pro 
problémové pití na mortalitu dokládá v  meta-analýze Cuijpers a kol. (2004). Ze 
záv�r� vyplývá, že k zabrán�ní jednoho úmrtí ro�n� musí obdržet radu pr�m�rn� 
282 pacient�. 

Studie  Lock a kol. (2002),  p�ináší p�ímé d�kazy o úloze zdravotních sester 
v provád�ní identifikace a poskytování KI. V pr�b�hu 3 m�sí�ní studie bylo 
zdravotními sestrami identifikováno 1500 rizikových konzument� alkoholu, 
p�evážn� muž� (riziko bylo m��eno dotazníkem AUDIT). Pouze 926 (62%) 
pacient� p�ijalo krátkou intervenci. Studie poukazuje na významné rozdíly mezi 
zdravotními sestrami v tendenci nabízet pacient�m intervence a to ve prosp�ch 
sester, p�ímo školených v poskytování SKI. V záv�ru je uvedeno, že sestry  
b�hem výzkumu poskytly krátké intervence více konzistentním zp�sobem ve 
srovnání s léka�i z jiné studie. Zajímavé je zjišt�ní, že zdravotní sestry byly více 
zdrženlivé v poskytování krátkých intervencí ženám v rizikovém pásmu užívání 
alkoholu (pro srovnání je uvedeno, že v jiné studii byli zdrženliv�jší léka�i 
v poskytování krátké intervence pacient�m s vyšším spole�enským statusem). 
77% zú�astn�ných  sester zažilo p�ímý trénink v krátkých intervencí 23% obdrželo 
pouze písemné pokyny. Studie potvrdila menší pravd�podobnost chybné 
intervence ze strany školených sester (Lock a kol.,2004). 

Snahy  implementovat SKI dosud v �R sm��ovaly p�edevším do oblasti 
primární pé�e, zejména k léka��m, ale z širšího pohledu je možné za 
nejrozsáhlejší oblast p�ímé práce s pacientem i zdravým klientem ozna�it 
ošet�ovatelskou praxi. Zde se nabízí široké pole možností cílen� a systematicky 
rozší�it SKI do praxe zdravotních sester. Je p�ímo legislativn�, ve vyhlášce � 
.55/2011 Sb § 4 stanoveno, že k �innostem všeobecné zdravotní sestry náleží 
mimo jiné vyhodnocování úrovn� rizikových faktor�, což zcela koreluje 
s metodologií SKI, která vychází z hodnocení míry rizika konzumace alkoholu. 
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2.14 Sou�asné ošet�ovatelství 

Sou�asné ošet�ovatelství je disciplína založená na samostatnosti sestry a 
týmové spolupráci s léka�i a ostatními odborníky. Jak uvádí Plevová (2011, s. 58.) 
„o�ekává od sestry, že je uznávaným odborníkem v oblasti svého samostatného 
p�sobení. Je to obor stav�jící na nových poznatcích, které se ov��ují a uplat�ují 
v praxi. Vyžaduje pochopení a praktickou aplikaci specifických znalostí a 
dovedností, které jsou doloženy výzkumem a fakty.“ 

 

Charakteristické rysy sou�asného ošet�ovatelství jsou podle Mastiliakové (2003): 

a) Poskytování aktivní ošet�ovatelské pé�e. 

b) Poskytování individualizované pé�e prost�ednictvím ošet�ovatelského 
procesu. 

c) Poskytování ošet�ovatelské pé�e na základ� v�deckých poznatk� 
podložených výzkumem. 

d) Holistický p�ístup k nemocnému (z hlediska ošet�ovatelství zahrnuje 
holistická pé�e o �lov�ka bio-psycho-sociální stránku, tedy p�ístup k jedinci 
jako celku, celistvé jedine�né bytosti a ne jen k jeho porušené �ásti �i 
funkci). 

e) Preventivní charakter pé�e. 

f) Poskytování pé�e ošet�ovatelským týmem. 

 

Cíle koncepce ošet�ovatelství lze podle Mastiliakové (2003) rozd�lit podle 
zam��ení do dvou oblastí: 

Cíle zam��ené na zdraví: 

•Pomáhat jednotlivci, rodin�, skupinám a komunitám, dosáhnout t�lesného, 
duševního a sociálního zdraví a pohody v souladu s jejich sociálním a 
ekologickým prost�edím. 

•Podpo�it jejich pozitivní zdraví (podporovat �lov�ka jako aktivního  
ú�astníka pé�e o vlastní zdraví, který je tímto sm�rem vzd�lán, pou�en a 
ochoten o své zdraví pe�ovat). 

•Maximalizovat lidský potenciál v pé�i o sebe sama a provád�t prevenci   
onemocn�ní. 
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Cíle zam��ené na nemoc: 

•Snižovat negativní vliv onemocn�ní na celkový stav �lov�ka (p�edcházet 
komplikacím). 

•Nacházet a uspokojovat pot�eby lidí s porušeným zdravím, lidí zdravotn�  
postižených, lidí nevylé�iteln� nemocných. 

Koncepce zajiš�uje jednotný postup p�i poskytování ošet�ovatelské pé�e ve 
zdravotnických za�ízeních l�žkové nebo ambulantní pé�e, v sociálních za�ízeních 
a ve vlastním sociálním prost�edí jednotlivc�, rodin a  skupin. 

 

Základní orientace jednání ve specifických �innostech je stejná jak u léka�e, 
tak u sestry, liší se ale zásadn� podle v�cn� – specifického (odborného) obsahu 
�innosti. To znamená, že se zna�n� liší odborné kompeten�ní pole léka�e a 
sestry. Podmínky získávání a uznávání odborné zp�sobilosti k výkonu 
neléka�ských zdravotnických povolání a k výkonu �inností souvisejících 
s poskytováním zdravotní pé�e  jsou definovány Zákonem �.105/2011 Sb., kterým 
se m�ní zákon �.96/2004 sb . 

Zdravotnická profese je velmi náro�ná a m�že být vykonávána pouze 
osobami, které odpovídají p�ísným kritériím vymezeným zákonnými a 
podzákonnými normami. Na národní úrovni jsou konkrétní �innosti zdravotních 
pracovník� po získání odborné zp�sobilosti vymezeny vyhláškou �. 55/2011 o 
�innostech zdravotnických pracovník�.  

K  výkonu zdravotnického povolání bez p�ímého vedení nebo odborného 
dohledu zdravotnických pracovník� je nutné získat osv�d�ení podle Vyhlášky �. 
4/2010 Sb. 

 

2.14.1 Ošet�ovatelský proces 

Metoda ošet�ovatelského procesu je v sou�asnosti již pom�rn� známá, 
zavedená do klinické praxe a aplikovaná do výuky ve studijních programech 
ošet�ovatelství. Povinnost vykonávat ošet�ovatelskou pé�i metodou 
ošet�ovatelského procesu byla zakotvena do legislativních norem �R, konkrétn� 
do Koncepce ošet�ovatelství (V�stník MZ �R �. 9/2004 a do vyhlášky �.424/2004 
Sb.) Ošet�ovatelský proces je systémovou teorií, ze které vycházejí postupy práce 
sestry zam��ené na �ešení ošet�ovatelských problém�. V tomto smyslu jde o 
metodologii oboru ošet�ovatelství (Plevová a kol. 2011). 

Z praktického hlediska je podle Plevové (2011, s. 35) ošet�ovatelský proces 
základní metodou práce sestry. 

• Jedná se o systematickou, racionální metodu plánování a 
poskytování ošet�ovatelské pé�e. 

• Jejím cílem je zm�na zdravotního stavu ve prosp�ch 
klienta/pacienta, zm�na, která bude pozitivní a prosp�šná. 
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K systematickému ošet�ovatelskému procesu je nezbytné: 

� zhodnotit pacient�v zdravotní stav - stav individuálních pot�eb klienta, 
rodiny nebo komunity, problémy skute�né �i potencionální, 

� zhodnotit problémy pé�e o zdraví, 
� vyty�it cíle �ili zm�ny, jichž má být dosaženo, 
� sestavit plány realizace a hodnocení pot�eb a problém� klienta/pacienta a 

poskytnout specifické ošet�ovatelské zákroky k uspokojení pot�eb a 
vy�ešení problém�, 

� v záv�ru zhodnotit pr�b�h realizace i stav klienta/pacienta. 

Všechny aktivity sestry zast�ešuje filozofie holismu, která ur�uje zp�sob 
p�ístupu sester ke klient�m. 

Metoda ošet�ovatelského procesu tak vyplývá ze základního cíle 
ošet�ovatelství, kterým je uspokojování pot�eb u klient�, kte�í jsou v roli p�íjemc� 
ošet�ovatelské pé�e a kde sestra má roli poskytovatele ošet�ovatelské pé�e. 
Cílem ošet�ovatelského procesu je kvalitní ošet�ovatelská pé�e.  

Ošet�ovatelský proces má p�t fází: 

1. Posouzení/Zhodnocení 
2. Diagnostiku 
3. Plánování 
4. Realizaci 
5. Vyhodnocení 

Tyto fáze se neustále prolínají a opakují, dokud všechny problémy klienta 
nejsou vy�ešeny a dokud nejsou optimáln� saturovány všechny jeho pot�eby. 

 
Mezi základní dovednosti sester  v ošet�ovatelské praxi pat�í správné a 

systematické ošet�ovatelské zhodnocení zdravotního stavu klienta. 

Sb�r dat a informací o klientovi je první fází ošet�ovatelského procesu. 
Podle Workman a Bennett (2006) jsou obsahem ošet�ovatelské anamnézy 
informace a údaje: 

� o základních fyziologických, psychických, sociálních i duchovních 
pot�ebách klienta �i jeho rodiny, komunity, 

� problémech klienta spojených se saturací pot�eb, 
� neuspokojených pot�ebách, 
� zm�nách a problémech ve zdravotním stavu klienta, 
� zvláštnostech d�ležitých pro sestavení plánu ošet�ovatelské pé�e.��

�

�
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Zdrojem anamnestických údaj� je rozhovor (s pacientem s jeho blízkými, s 
doprovodem) nebo zdravotnická dokumentace. Ke zjišt�ní p�íznak�/ur�ujících 
znak� nebo rizikových faktor� a jejich p�í�in (souvisejících faktor� 
ošet�ovatelských problém�/diagnóz) lze dojít následujícími zp�soby: 

� strukturovaným rozhovorem k získání informací o aktuálním stavu 
individuálních pot�eb klienta (probíhá vyhledávání p�íznak�, tzv. ur�ujících 
znak� nebo rizikových faktor� a jejich p�í�in neboli souvisejících faktor� 
ústní formou) 

� pozorováním k posouzení aktuálního stavu individuálních pot�eb klienta 
� screeningovým vyšet�ením sestrou �i porodní asistentkou 
� vyšet�ením užitím test� a škál 
� rozhovorem s rodinou, partnerem, doprovázející osobou (k dopln�ní 

informací nebo v p�ípad� nemožnosti komunikovat s klientem) 

  
K tomu, aby sestra dokázala získat všechny pot�ebné údaje o klientovi a 

zpracovala správn� ošet�ovatelskou anamnézu, musí mít �adu znalostí a 
dovedností. 

St�žejními znalostmi pro fázi zhodnocení jsou znalosti: 

� systému bio-psycho-sociálních a duchovních pot�eb �lov�ka, 
� o holistickém p�ístupu k osobnosti klienta, 
� o specifikách pot�eb lidí vzhledem k r�zným vývojovým obdobím, 
� znalosti o zdraví a nemoci v rámci patologie a patofyziologie, 
� znalosti z obor� psychologie (hodnoty vlastní a hodnoty klienta, psychologie 

osobnosti, zdravotní a sociální psychologie a další), 
� sociologie rodiny, 
� znalosti z multikultury atd. 

V dovednostech sestry zaujímají d�ležitá místa p�edevším: 

� schopnosti pozorování celkového vzhledu klienta i jednotlivých známek jak 
fyziologických, tak projev� odchylek od normy a patologií 

� schopnosti efektivní komunikace a vedení rozhovoru s klientem �i jeho 
rodinou, 

� schopnosti navození partnerského vztahu s klientem, 
� schopnosti vytvo�ení vztahu ochoty a pomoci, 
� schopnosti provedení fyzikálního vyšet�ení, 
� schopnosti sestavení anamnézy a screeningového vyšet�ení zdravotního 

stavu klienta atd. 
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     2.14.2 Vztah sestra - pacient 

Vzájemný kontakt mezi sestrou a pacientem vyžaduje od sestry nejen 
psychologické znalosti, nýbrž i autenticitu -  otev�enost, souhlas projevu prožívání 
�lov�ka, akceptaci -  bezpodmíne�né p�ijetí, úctu, d�v�ru, empatii - vcít�ní se a 
porozum�ní druhému �lov�ku (Linhartová, 2007). 

 

 

Podle Kop�ivy5 „ je úkolem angažovaného pracovníka ve zdravotnictví 
pacienta pochopit, zajímat se o n�j, vcítit se do n�j, p�ijímat ho, jaký je. Držet mu 
palce – prost� mít ho rád, vid�t v n�m i ty dobré stránky, které ostatním mohou 
unikat.“ Dodržení následujících zásad je základním p�edpokladem vedoucím 
k optimálnímu navození kvalitního vztahu mezi zdravotníkem a nemocným.  

     	   nic nep�edpokládat 
     	   neužívat diagnostických nálepek 
     	   neradit a neuklid�ovat p�ed zjišt�ním skute�né povahy daného problému 
     	   naslouchat 
 
 
 

Vedle tradi�ního anamnestického rozhovoru je vhodné vést dlouhodob�jší 
rozhovory (n�kolik sch�zek),  který vede k lepšímu a spolehliv�jšímu chápání 
problém� pacient�.  

Podle K�ivohlavého6, vztah zdravotníka a nemocného ur�uje významný 
faktor, kterým je p�enos, resp. protip�enos ze strany zdravotníka na pacienta.   
Vztah ješt�  dotvá�í a zabarvuje interakce mezi nemocným a zdravotníkem, která 
probíhá ve zvláštní situaci. Jsou to okolnosti týkající se nap�. v�kové kategorie 
pacient� (jinak se bude utvá�et vztah k d�tským pacient�m, jinak k dosp�lým a 
senior�m). K dalším okolnostem náleží typ onemocn�ní a medicínský obor (v�tší 
obavy m�že pacient prožívat, je-li odkázán na onkologii, chirurgii nebo psychiatrii.   

 

 

 

 

 

______________________________________ 

5 Kop�iva, 1997, in Plevová, 2011, s.96.  

6 K�ivohlavý, 2006, in Plevová, 2011, s.100. 
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2.15. Teoretická východiska pro SKI v ošet�ovatelství 

„Jedním ze zásadních faktor� úsp�šné a efektivní aplikace nástroj� �asné 
diagnostiky a intervence je krom� dobrého zvládnutí techniky, také osobnost 
terapeuta provád�jícího daný úkon a jeho schopnost s ohroženým jedincem 
komunikovat.“ (Miovský a spol., 2013). 

Na osobnost zdravotní sestry jsou r�zné pohledy, nelze zevšeobec�ovat, 
záleží na mentalit�, inteligenci, výchov�, pot�ebnosti, slušnosti. Povolání sestry se 
posunulo o obrovský kus kup�edu. Sestry studují vysoké školy, vzd�lávají se ve 
svém oboru v psychologii, v komunikaci.  

Jak uvedla Škrlová (2009) na jednom ze svých seminá�� „sestra je prost� 
�lov�k. Oby�ejná žena, muž. Má své starosti i radosti, ni�ím se neliší od ostatních 
lidí, n�která pouze „pracuje“, jiná „vykonává své povolání.“ Sestry bývají sv�dky 
obrovských událostí, ke kterým nemá v�tšina lidí p�ístup. Lidské zrození, nad�je 
na život, nad�je na uzdravení, št�stí a zm�ny… události, p�i kterých si �lov�k 
v radosti i nouzi za�ne vážit víc zdraví než majetku.“8 

„Proces krátké intervence musí být zahájen navázáním optimálního vztahu. 
Setkáváme se zde s prvkem hawtonského efektu, který je definován tím, že lidé 
jsou schopni zlepšit své chování už jenom tehdy, kdy se jim dostává zvláštní 
pozornosti, a to p�edevším pozornosti p�ijímající a nesoudící.“ (Juristová, 2011) 

V teorii ošet�ovatelství je vztahu sestra  pacient (viz. kpt. 2.14.5.)  v�nována 
zna�ná pozornost, protože tento vztah  pat�í  ke vztah�m základním. Navazuje ho 
každý, kdo se stane pacientem, nebo žadatelem o zdravotnickou službu  nebo 
v prevenci (Linhartová, 2007). Sestry mohou ve své praxi �erpat ze znalostí 
z psychologie i jiných obor�, ale vždy budou rozhodující jejich osobní p�edpoklady, 
kterými by m�l pozitivní vztah k lidem, schopnost empatie i schopnost ovládat své 
verbální a neverbální projevy. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

8 Škrlová (2009) citována ve fejetonu MUDr. Zby�ka Ml�ocha.Zdravotní sestra jako osobnost, 
které si ostatní váží i neváží- fejeton  
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Již v první kontaktu p�i vstupu do zdravotnického za�ízení  dochází  mezi 
pacientem a zdravotní sestrou ke komunikaci, proto komunikace pat�í 
v ošet�ovatelství ke klí�ovým dovednostem. V  rámci studia  jsou sestry školeny 
v technikách vedení rozhovoru a jsou vybaveny strategiemi efektivní komunikace. 
Je více než p�edpoklad, že sou�asné zdravotní sestry se p�i kvalifikované 
komunikaci mohou stát  úsp�šnými iniciátory zm�ny, na které je metoda SKI  
založena.  

Koncepce SKI je propracovanou systematickou metodou, která má 
jednotlivé fáze a jasn� definované postupy, stejn� tak zdravotní sestry vycházejí 
ve své profesi z koncepce ošet�ovatelského procesu. Spole�ný rámec obou metod 
m�že mít pozitivní vliv na aplikaci SKI do praxe sester. Metodologie SKI sestrám 
zachová ur�itý myšlenkový algoritmus p�i práci s pacientem p�itom jim z�stane 
dostate�ný  prostor pro autonomii a kreativitu, které ve své profesi pn� využívají. 

 

2.16 Úloha sester v upev�ování zdraví 

Jedním ze st�žejních výukových p�edm�t� oboru ošet�ovatelství na 
vysokých školách je výchova ke zdraví. Není to jen formální napln�ní cíl� 
kvalifikace, sestra je jedine�ným a nezastupitelným profesionálem v systému 
ve�ejného zdraví. Kompetence sester se v posledních letech rozši�ují o eduka�ní 
�innosti, ke kterým v rámci vzd�lávacího systému  získávají  odpovídající znalosti 
a schopnosti. Edukace v pojetí SKI je sestrám blízká a srozumitelná, obdobn� 
postupují v p�ípad� edukace pacienta s diabetem, po infarktu myokardu, nebo p�i 
edukaci pacienta s metabolickým syndromem. Krátké intervence mají již širší 
nápl� a vyžadují znalost n�kterých specifických technik. Zdravotní sestry se však v 
rámci výkonu své profese kontinuáln� vzd�lávají, ú�astní se pravideln� odborných 
seminá�� a školení, proto lze o�ekávat zájem také o výcvik v metod� SKI.  

V neposlední �ad� nutno zd�raznit, že zdravotní sestry jsou již dnes 
povinny provád�t krátké intervence a to p�ímo ze zákona. Tuto povinnost ukládá 
Zákon �. 379/2005  § 19 „ zdravotni�tí pracovníci jsou p�i výkonu svého povolání 
povinni u osob užívajících tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky 
provést krátkou intervenci spo�ívající ve v�asné diagnostice škodlivého užívání.“   

Miovský a kol. (2013, kpt.14), uvádí nutnost zvýšení dostupnosti a 
p�ístupnosti konceptu �asné diagnostiky a krátké intervence co nejširší populaci. 
Je proto zcela relevantní, aby speciální proškolení v metodice SKI a zejména ve 
vedení motiva�ních rozhovor� bylo zprost�edkováno sestrám, které se standardn� 
podílejí na vedení pacient� k zdravému životnímu stylu a prevenci rizik poškození 
zdraví. 
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3. VÝZKUMNÁ �ÁST 

3.1 Výzkumné cíle a otázky 

 Ú�elem této studie je zjistit, za jakých podmínek lze prakticky aplikovat 
metodologii SKI u rizikového užívání alkoholu do ošet�ovatelské praxe jednoho 
�eského okresu. Na základ� tohoto poznání by mohlo dojít k realizaci 
strukturovaného programu zavád�ní metody SKI do ošet�ovatelské praxe a tím 
p�isp�t k pln�ní jednoho z cíl� WHO (2012-2020) zam��eného na snížení 
nadm�rného užívání alkoholu.  

Plánovaný výzkum nabízí dále možnost otev�ené komunikace se 
zdravotními sestrami, poskytuje prostor pod�lit se o své zkušenosti a názory na 
alkoholovou problematiku, mohlo by tak dojít k pochopení n�kterých jejich 
negativních postoj�, které mohou být mnohdy zkreslené a nepravdivé. Poznatky a 
zkušenosti sester budou zohledn�ny p�i vytvá�ení programu na zavedení metody 
SKI do jejich vlastní praxe.  

 Pro dosažení uvedeného ú�elu byly stanoveny 4 díl�í výzkumné cíle a 
formulovány výzkumné otázky.  

1. Cílem pr�zkumu je získat informace o rozsahu a zp�sobu jakým všeobecné 
sestry v daném regionu zjiš�ují spot�ebu alkoholu u pacient�, jaké strategie 
využívají pro další vedení pacienta s rizikovým pitím. 

A   Kolik sester z jednotlivých medicínských obor� se cílen� na  spot�ebu       
alkoholu dotazuje? 

B   Jaké je spektrum pacient�, u kterých se  konzumací alkoholu sestry zabývají?  

C   Jakou formou sestry zjiš�ují míru pití alkoholu?  

D   Jak sestry zareagují v p�ípad� rozpoznání problém� s alkoholem? 

 

2. Cílem je objasnit osobní postoje a míru motivace všeobecných zdravotních 
sester regionu zabývat se problematikou užívání alkoholu u  dosp�lých pacient�. 

A      Vnímají sestry alkoholovou problematiku jako sou�ást ošet�ovatelské pé�e? 

B  Považují sestry za efektivní zabývat se ve své praxi alkoholovou     
problematikou? 

C    Cítí se sestry dostate�n� erudované  pro screening a další vedení pacient� 
s alkoholovým problémem? 

D    Jakou mají sestry zkušenost se zájmem pacient� o alkoholovou problematiku? 



  

40 

3.  Cílem je odkrýt možnosti sester rozší�it spektrum pé�e o nové  metody 
screeningu a krátkých intervencí ke snižování rizik a škod zp�sobených užíváním 
alkoholu. 

 A   Jaké jsou na pracovištích podmínky k implementaci nových metod? 

 B   Jaké okolnosti mohou bránit k zavedení SKI do praxe sester?   

4. Cíl bude zejména reagovat na objevené problematické oblasti. M�l by 
specifikovat možnosti a meze zavedení SKI do rutinní práce zdravotních sester 
daného okresu. Otázky k tomuto cíli budou proto formulovány až po analýze 
popisných dat. 

Stanovením cíl� byla p�edur�ena orientace výzkumu. Kvantitativní metoda, 
jako výchozí poskytne deskripci skute�ného stavu v ošet�ovatelské praxi. Pouhé 
popsání konkrétních krok� a okolností, které sm��ují k zachycení rizika 
konzumace alkoholu u dosp�lých pacient�, ale neumož�uje hlubší a detailn�jší 
poznání motivace, postoj� a zejména potenciálních problém�, které se mohou p�i 
zavád�ní metody SKI objevit. Proto byla zvolena pro druhou dopl�ující fázi studie 
kvalitativní metoda  

 

3.2 Metody získávání dat  

 Výzkum,  jak již bylo zd�vodn�no je orientován ob�ma sm�ry kvantitativn� 
i kvalitativn�. V první �ásti je sondou do reálné praxe zdravotních sester, proto pro 
získání t�chto deskriptivních údaj� byla použita deduktivní metoda kvantitativního 
výzkumu, data byla získána prost�ednictvím dotazníku. Sb�r dat prob�hl v lednu 
až únoru 2014. 

Pro sb�r kvantitativních dat byl použit samonavád�cí dotazník (p�íloha �.1), 
pomocí kterého bylo možno získat údaje od velkého po�tu odpovídajících a zajistil 
sou�asn� jejich anonymitu. P�i výb�ru metody musela být zohledn�na povaha 
zjiš�ovaných informací,  týkaly se výhradn� �inností a postoj�  respondent� ve 
své profesi, v  p�ípad� „odtajn�ní“ by mohly vyvolat obavu z kritického soudu jak 
koleg�, tak nad�ízených na pracovišti.  

Strukturovaný dotazník byl rozd�len do t�ech blok� korespondujících se 
t�emi stanovenými cíli. Dotazník byl konstruován z uzav�ených a polouzav�ených 
otázek, v n�kterých položkách využil Likertovy škály. U každé škály konkrétních 
možností byla za�azena také kategorie „jiné“, kde dostali respondenti více 
prostoru  vyjád�it své vlastní stanovisko, mín�ní nebo postoj. 
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Každá zkoumaná oblast vyžadovala vzhledem ke svému zam��ení  jinou strukturu 
otázek.    

1. blok otázek m�l objasnit kolik sester z jednotlivých  medicínských obor� 
se cílen� na spot�ebu alkoholu dotazuje, zmapovat  spektrum pacient�, u 
kterých se  konzumací sestry zabývají, popsat formu  jakou sestry zjiš�ují 
míru pití. Konstrukce  otázek  této sekvence dotazníku vycházela ze 
standardizovaného dotazníku AUDIT (p�íloha �.1) Alcohol Use Disorders 
Identification (Babor a kol. 2001), z jeho prvních 3 otázek. V záv�ru m�l 
získat informace o postupu sester v p�ípad� zjišt�ní rizika pití. 

2. blok m�l zachytit postoj a míru motivace zdravotních sester  zabývat se 
ve své profesi alkoholovou problematikou. Konstrukce t�chto otázek  
vycházela z doporu�ení Gavora (2010), pro m��ení postoj� a názor� 
použít Likertovy škály, protože se pom�rn� lehce vytvá�ejí a snadno 
vyhodnocují. Škály se skládaly z výrok� a stupnice,  která byla konstantní. 
Na stupnici respondenti vyjad�ovali míru svého souhlasu, resp. 
nesouhlasu s výrokem. P�i volb� výrok� byly formulace pouze pozitivní. 

3. blok dotazníku mapoval reálné možnosti a bariery  všeobecných 
zdravotních sester rozší�it spektrum pé�e o nové  metody SKI. Jednalo se 
o individuální pohled na podmínky na pracovišti a na systém práce sester, 
proto byl konsrtuován  i v této oblasti Likertovými škálami.  

  Sou�ástí p�ípravy sb�ru dat bylo provedení pilotního testu p�ed zahájením 
vlastního výzkumu. Pilotním testem v rozsahu 10 respondent� byla odkryta drobná 
nejasnost ve formulaci 2. otázky.  

Kvalitativní �ást studie se opírá o tvrzení  Hendla (2008, s. 48) „V typickém 
p�ípad� kvalitativní výzkumník vybírá na za�átku výzkumu téma a ur�í základní 
výzkumné otázky. Otázky m�že modifikovat nebo dopl�ovat v pr�b�hu výzkumu, 
b�hem sb�ru dat.“ V p�ípad� dané studie byly otázky formulovány, až po analýze 
dat získaných kvantitativní metodou. Kvalitativní studie vycházela z menšího 
výzkumného souboru, ale m�la za cíl hlubší porozum�ní a detailn�jší popis 
vlastních postoj� ke zkoumané metodice SKI, k zavedení této metody do praxe a 
p�edn� m�la identifikovat okruhy možných problém�, kterým by se tímto 
výzkumným projektem dalo p�edejít. Jako metoda sb�ru kvalitativní �ásti byla 
provedena strukturovaná interview. Jednotlivé rozhovory s klí�ovými aktérkami 
byly zaznamenávány na diktafon. 
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3.3 Výb�r výzkumného vzorku  

Cílem studie byla práce všeobecných zdravotních sester jak v primární pé�i 
- v ordinacích praktických léka��, tak „u l�žka“  v nemocnici, které poskytují pé�i 
dosp�lým pacient�m ve vybraném okrese. Studie vycházela ze základního vzorku, 
celkem 692  všeobecných zdravotních sester (viz ro�enka 2012, ÚZIS).   

 Miovský, (2006, kpt.5) cituje Charváta: „jedním ze základních požadavk� 
na metody výb�ru výzkumného vzorku je pod�ízení cíl�m výzkumu tak, aby bylo 
ve vztahu ke zkoumanému problému dosaženo saturace dat, pop�. alespo� 
dobrého pokrytí relevantních charakteristik cílové populace (princip ú�elového 
výb�ru).“ V souladu s tímto tvrzením byla použita metoda zám�rného ú�elového 
výb�ru. Znamená to, že na základ� stanovených kritérií byly cílen�  vyhledány 
pouze ty sestry, které  tato kritéria spl�ovaly a sou�asn� byly ochotny se do 
výzkumu zapojit. 

První kriterium s respektem  cíle výzkumu bylo, aby sestra s pacientem  
m�li možnost vytvo�it optimální vst�ícný vztah d�v�ry. T�mto podmínkám nejlépe 
vyhovuje praxe zdravotních sester v p�ímém kontaktu s pacientem „u l�žka“ 
(v rámci hospitalizace) a praxe zdravotních sester v ordinacích praktických léka�� 
pro dosp�lé. Ordinací praktických léka�� je v regionu celkem 50 (viz. ro�enka 
2012, ÚZIS) a p�edpokládalo se, že zde v p�evážné v�tšin� p�ípad� pracuje 1 
zdravotní sestra. Po�et zdravotních sester regionální  nemocnici je celkem 430 
(výro�ní zpráva 2012).  

Druhým kritériem byla práce sester s dosp�lými pacienty. Po osobní 
konzultaci na personálním odd�lení nemocnice byl vzorek zúžen o sestry pracující 
v pediatrii, ale také ve specializovaných ambulancích nebo mimo p�ímý kontakt 
s pacientem. Po této nutné redukci zbývalo 284 sester pracujících v nemocnici 
s hospitalizovanými  dosp�lými pacienty a výše uvedených 48 sester z ordinací 
PL.   

Rovnom�rn� byl rozsah vzorku pro kvantitativní studii pokrácen na 34 
sester z ordinacích PL a 202 sester z nemocnice. Dotazník byl adresován celkem 
236 zdravotním sestrám. Návratnost dotazník� byla nad o�ekávání nízká, 
necelých 54%. Pro snazší orientaci byly diferencovány �ty�i skupiny respondent�, 
podle odborného zam��ení. Specifickou skupinu tvo�ily sestry z oboru psychiatrie, 
d�vodem byl zejména fakt, že u velké �ásti  pacient� na psychiatrii je základní 
diagnóza, pro kterou jsou hospitalizováni  ze skupiny duševních poruch a poruch 
chování vyvolaných ú�inkem psychoaktivních látek. Mnozí pacienti zde mají již 
diagnostikované škodlivé užívání alkoholu nebo syndrom závislosti na alkoholu. 
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Tabulka �. 5 Návratnost dotazník� podle odborných zam��ení 

Odborné zam��ení Po�et distribuovaných 
dotazník� 

Po�et odevzdaných 
dotazník� 

Primární pé�e PP 34 23 

Interní obory   IO 80 42 

Opera�ní obory  OO 76 33 

Psychiatrie   PSY 12 11 

Celkem  202 109 

Graf �.1 Zastoupení jednotlivých skupin respondent� bodle odborných 
zam��ení 
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K získání t�chto popisných dat byla položena v dotazníku jednoduchá zjiš�ovací 
identifika�ní otázka. 

Pro kvalitativní �ást studie, která navazovala na kvantitativní pr�zkumné 
šet�ení byla použita metoda p�íležitostného výb�ru (poslední položka dotazníku 
byla nabídkou  participovat na navazující kvalitativní fázi výzkumu), p�esný po�et 
respondent� proto nebylo možné p�edem stanovit. Zájem projevilo p�vodn� 8 
sester, ze zdravotních d�vod� jedna z nich interview odmítla. Kvalitativní studie 
tak m�la 7 respondentek. 
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Nutno zd�raznit, že studie pracovala s výb�rovým vzorkem na úrovni 
jednoho okresu, proto také reprezentativnost výsledk� byla v tomto ohledu 
limitována, nelze ji vztahovat na celou �R ani na jiný region. 

 

3.4 Etické normy a pravidla výzkumu 

Ve smyslu dodržení etických hranic byly dotazníky pro sestry  v primární 
pé�i distribuovány poštou s doprovodným dopisem pro léka�e – majitele ordinací, 
tímto byli také oni požádáni o souhlas s výzkumem. Pr�vodní dopis léka��m 
zárove� popisoval metodu SKI a odkazoval na voln� dostupnou publikaci 
Thomase Babora (2003), Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití, postupy 
p�i použití v primární pé�i. 

V regionální nemocnici musel být zachován postup žadatele o realizaci 
výzkumného projektu v souladu s vnit�ní sm�rnicí organizace. P�i jednání o 
ud�lení písemného souhlasu s výzkumem došlo na osobní setkání s hlavní 
sestrou a naskytla se p�íležitost poprvé otev�en� diskutovat o možnosti zavedení 
metody SKI do praxe v tomto zdravotnickém za�ízení. Rozhovor byl oboustrann� 
p�ínosný, již v  p�ípravné fázi studie byla  popsána a vysv�tlena metodologie SKI  
na úrovni top managementu ošet�ovatelství v okresní nemocnici. Tento krok sám o 
sob� byl již neformálním p�edjednáním další spolupráce pro realizaci kone�ného 
cíle studie. 

Aby se p�edešlo v pr�b�hu distribuce dotazník� zkreslení výsledku vlivem 
nad�ízeného, p�ípadn� i tazatele, byly požádány o distribuci a sb�r dotazník� 
administrativní pracovnice na jednotlivých odd�leních.  

Základním p�edpokladem a závazkem p�i získávání informací jak 
prost�ednictvím dotazníku, tak p�i interview je neohrozit a nepoškodit ú�astníky 
výzkumu. Ú�astnit se proto m�li skute�n� jen ti respondenti, kte�í zcela 
dobrovoln� projevili zájem (pro kvalitativní �ást nabízela poslední položka 
dotazníku ú�ast na další fázi studie).  

Na za�átku interview bylo všech sedm participantek seznámeno se  
základními informacemi, v�etn� práva odmítnout nahrávání nebo kdykoliv žádat o 
zni�ení nahrávky. Respondentky byly seznámeny také s jejich právem kdykoli 
p�erušit ú�ast na studii nebo  neodpovídat na otázky. Nahrávky byly použity 
výhradn� pro ú�ely tohoto výzkumu. Pro zachování anonymity byly kontaktní 
údaje uvedené respondentem v dotazníku  odstran�ny. 
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3.5 Kvantitativní �ást studie 

3.5.1 Analýza dat kvantitativní �ásti studie   

Fáze zpracování kvantitativních dat prob�hla v b�eznu - dubnu 2014. 
Získaná data prost�ednictvím dotazníkového pr�zkumu byla zpracována pomocí 
programu Microsoft Excel. Kapitola popisuje výsledky pr�zkumu podle 
stanovených oblastí a výzkumných otázek. Pod jednotlivými díl�ími cíli  jsou  
vyhodnoceny jednotlivé odpov�di, které se vztahují k výzkumným otázkám. Pro 
snadn�jší p�ehled získaných odpov�dí je za�azen v n�kterých oddílech graf, který 
dokresluje výsledky. Následuje popis dat zobrazených v grafu (vyhodnocení 
odpov�dí ANO/NE, vyhodnocení škály odpov�dí u navržených kategorií, v�etn� 
vyhodnocení dopl�ujících otev�ených otázek). V n�kterých otázkách, jednalo-li se 
o statisticky významný vztah byla provedena vícerozm�rná analýza dat, se 
zam��ením na porovnání  jednotlivých obor�. Likertovy škály byly vyhodnoceny 
spojením výsledk� jednotlivých respondent�, výsledek byl vyjád�en nejprve 
graficky. Sou�et výrok� byl následn� p�eveden na procentuální podíl výroku.  
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3.5.2. Díl�í výsledky 

1. cílem bylo získat informace o rozsahu a  zp�sobu  jakým všeobecné 
sestry  v daném regionu zjiš�ují spot�ebu alkoholu u pacient�,  jaké strategie 
využívají pro další vedení pacienta s rizikovým pitím. 

 První otázka sm��ovala ke zjišt�ní kolik sester se pacient� p�ímo dotazuje 
na spot�ebu alkoholu. 

Graf �. 2 Cílené dotazovaní na spot�ebu alkoholu,  srovnání podle odborného 

zam��ení 
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Cílen� pokládá otázku na spot�ebu alkoholu tém�� 70%  (76 ze 109) sester 
výzkumného vzorku. Zajímavé je srovnání odpov�dí z jednotlivých odborných 
zam��ení. Sestry pracující na psychiatrii se vždy na spot�ebu alkoholu u pacient� 
ptají, oproti tomu sestry z opera�ních obor� pouze v 51 % (17 ze 33),  z interních 
obor� se dotazují v 70% ( 32 ze 42) a obdobn� v 69 % (16 z 23) se dotazují sestry 
v primární pé�i. 

Další otázka m�la objasnit zp�sob nebo formu jakou se sestry dotazují na 
spot�ebu alkoholu. Zda používají dotazník, nebo se dotazují ústn�, p�ípadn� zda 
kombinují ob� formy. Odpov�� zde byla zcela jednozna�ná, spot�ebu alkoholu 
sestry u pacient� zjiš�ují výhradn� ústn�.  

Pro popis cílové skupiny pacient�, na kterou se sestry s dotazy na spot�ebu 
alkoholu zam��ují byly v odpov�di vymezeny t�i kategorie uvedené v následující 
tabulce (za�azena byla �tvrtá kategorie „v jiných p�ípadech“). Následující tabulka je 
uspo�ádána kategoricky sestupn� podle �etnosti podílu  odpov�dí. 
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Tabulka �.6 Spektrum dotazovaných pacient�  

Výb�r  
dotazovaných  
pacient� 

Absolutní �etnost Relativní 
�etn. 1 

Relativ
ní �etn. 
2 

Vždy p�i registraci  58 53% 76% 

U pacienta se 
suspektním 
problémem 

35 32% 46% 

Z indikace léka�e 9 8% 12% 

Pozitivní 
dech 
zkouška 

3 3% 4% 

Opilost/int
oxikace 

2 2% 2,5% 

V jiných p�ípadech 

Specifické 
diagnózy 

1 0,1% 1% 

 

Relativní �etnost 1 = rel. �etnost v základním vzorku (109 respondent�) 

Relativní �etnost 2 = rel. �etnost v �ásti vzorku (76 respondent�), kte�í se na 
spot�ebu alkoholu pacient� dotazují. 

Podle výsledku pokud jsou pacienti dotazování tak nej�ast�ji p�i registraci 
76% (58 ze 76), pak je to dotazování v p�ípad�  podez�ení na problém 
v souvislosti s pitím 46% (35 ze 76) a nejmén� jsou dotazováni na spot�ebu 
alkoholu pacienti na vyžádání léka�e 12% (9 ze 76). V této kategorii dostali 
respondenti prostor k popisu vlastních skupin, nebo p�ípad� dotazování pacient� 
na spot�ebu alkoholu. Objevily se další 4 kategorie (typy) dotazování, v p�ípad� 
pozitivní dechové zkoušky, dotazování pacient� se zjevnou opilostí nebo intoxikací 
a dotazování pacient� u specifických diagnóz (nebylo respondentkami blíže 
ur�eno o které se jedná).  
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Graf �. 3 Spektrum dotazovaných pacient�  - srovnání odborných zam��ení  
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Z grafu je možno vy�íst, vztah mezi kategorií (typem dotazování) a 
odborným zam��ení respondent�. Pouze sestry z interních a opera�ních obor� se 
na alkohol vyptávají z indikace léka�e, zajímavé je zejména to, že se tato kategorie 
neobjevila v�bec v primární pé�i a v psychiatrii.  

Dalším ukazatelem studie je zp�sob, jakým sestry popisují míru konzumace 
pacient�. V dotazníku byly sestrám nabídnuty dv� možnosti pro vyjád�ení míry, 
gramy a standardní nápoje i zde byla za�azena kategorie „jiné“ umož�ující vlastní 
popis pro m��ení množství alkoholu. Pouze v jednom p�ípad� sestra užívá jako 
míru jednotku hmotnosti (gram), všechny ostatní odpov�di jednozna�n� vyjad�ují, 
že k popisu míry spot�eby alkoholu sestry využívají jako jednotku „standardní 
nápoj“, kterým je konkrétn� 0,5 l piva, sklenka vína 0,2 l, destilát 0.05l. 
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Soubor následujících otázek m�l objasnit, jak sestry popisují konzumní 
zvyklosti pacient�, konkrétn� jak zjiš�ují kvantitu a frekvenci pití. Konstrukce této 
sekvence vycházela ze standardizovaného dotazníku AUDIT Alcohol Use 
Disorders Identification (Babor a kol. 2001), z jeho prvních 3 otázek.  

1. Jak �asto se napijete alkoholického nápoje? (s up�esn�ním 
frekvence za �asové období- m�sí�n�, týdn�, denn�) 

2. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy n�co 
pijete? 

3. Jak �asto vypijete šest nebo více sklenic alkoholického nápoje p�i 
jedné p�íležitosti? (s up�esn�ním frekvence za �asové období 
m�sí�n�, týdn�, denn�) 

Sestry m�ly ozna�it z uvedených t�ech nabídnutých otázek, ty které v praxi 
používají, nebo jsou jim blízké �i podobné. Jako �tvrtá byla možnost „jiné“, pro 
vlastní vyjád�ení, pokud by nebyla ani jedna z otázek adekvátní a vyhovující. 
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Graf �. 4 Zp�soby dotazování  na kvantitu a frekvenci pití alkoholu (otázky 
ozna�ené za používané) 
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Z grafu vyplývá, že pokud sestry konzumaci u pacient� zjiš�ují, tak se 
nej�ast�ji  ptají na to, jak �asto se pacient napije za �asovou jednotku v  90%  (69 
ze 76). V po�adí druhou otázkou je, kolik sklenic vypijete v typický den? Tuto 
otázku pokládá 34%  sester (25 ze 76). Jen v mizivém po�tu se dotazují sestry na 
tzv. t�žké pití 6% sester (5 ze 76). 
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Graf �. 5 Otázky na kvantitu a frekvenci pití alkoholu – porovnání odborností 
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Analýza dat umožnila srovnání odpov�dí jednotlivých obor�. Sestry 
pracující v interních oborech a v primární pé�i se v�bec svých pacient� na t�žké 
pití neptají, otázku typu: „kolikrát vypijete šest a více sklenic alkoholického nápoje 
p�i jedné p�íležitosti“  pokládá pouze 1 sestra z opera�ních obor� a 4 sestry 
z psychiatrie.   

Pro ucelený popis byla sestrám položena otázka, zda používají n�jaký 
screeningový nástroj ke zjiš�ování rizikového a škodlivého pití a pokud ho 
používají  m�ly uvést jaký. Zde se ne�ekan� objevilo 9 odpov�dí kde sestry 
uvedly, že k zjiš�ování rizikového a škodlivého pití používají alkotester. 

D�ležitým ukazatelem pr�zkumu bylo také zjišt�ní, kolik sester dokáže ur�it 
limit kdy je pro pacienta pití rizikové. Následující tabulka �.3  je uspo�ádána 
sestupn� podle relativní �etnosti kladných odpov�dí v jednotlivých oborech.  
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Z celého vzorku 109 respondent� odpov�d�lo 19% (21), že dokáže ur�it 
limit, kdy je pití alkoholu již rizikové. 

Tabulka �.7 �etnost kladných odpov�dí na otázku: “Dokážete ur�it, kdy je pití 
alkoholu již rizikové?“ 

Odborné zam��ení Absolutní �etnost 
odpov�dí ANO 

Relativní �etnost 
odpov�dí ANO 

Psychiatrie  6 54%    

Primární pé�e  7 26%  

Interní obory    6 16% 

Opera�ní obory   2 6% 

Celkem z celého 
vzorku (109) 

21 19% 
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K prvnímu cíli náleželo objasnit, jak sestry postupují v p�ípad�, že zjistí 
pacienta problém související s konzumací alkoholu. Pro tento ú�el byly 
v dotazníku nabídnuty �ty�i typy strategií, kterými sestry v p�ípad� pozitivního 
nálezu mohou postupovat. Tato otázka umož�ovala volbu i n�kolika odpov�dí 
sou�asn� a zárove� vymezovala prostor pro vlastní vyjád�ení v Kategorii „jiný 
zp�sob“. 

 

Graf �. 6 Strategie v p�ípad� pozitivního screeningu – porovnání odborností 
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Z grafu lze vy�íst, že využití strategií v jednotlivých oborech se výrazn� 
statisticky neliší, pouze sestry pracující v interních oborech a v primární pé�i 
postupují podle standardu. Vlastní zp�sob práce s pacientem p�i suspektním 
problému s alkoholem popsaly pouze 4 sestry z primární pé�e.  
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Dopl�ující otázka tohoto cíle m�la zjistit, zda sestry zaznamenaly existenci 
metodologie SKI. Všechny odpov�di byly záporné. 

 

Tabulka �.8 Jednotlivé strategie v p�ípad� pozitivního screeningu - �etnost 
uplatn�ní v praxi sester     

Strategie po 
pozitivním 
screeningu 

Absolutní �etnost Relativní 
�etnost 

Postoupení léka�i 84 77% 

P�edání kontaktu 
na specialistu 

58 53% 

Poskytnutí 
svépomocného 
materiálu 

21 

 

19% 

Jiné:  edukace , 
doporu�ení k 
abstinenci 

4 3,5% 

Tabulka �.8 dokládá, že sestry obvykle p�i pozitivním nálezu p�edají 
informaci léka�i a s pacientem samy nepracují, sou�asn� poskytují v 53% kontakt 
na odborné pracovišt�, svépomocný materiál využívá pouze 19% sester. Pokud 
sestry popisovaly jinou strategii byla to edukace, nebo doporu�ení k abstinenci 
(3,5%,  4 ze 109). 
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2. Cílem je objasnit osobní postoje a míru motivace všeobecných zdravotních 
sester regionu zabývat se problematikou užívání alkoholu u  dosp�lých pacient�.      

Pro zmapování uvedených oblastí byly konstruovány otázky v dotazníku 
pomocí  Likertovy škály pro m��ení postoj� a názor�. Škály se skládaly z výrok� a 
stupnice, která byla konstantní. Na stupnici respondentky  vyjad�ovaly míru svého 
souhlasu, resp. nesouhlasu s výrokem. P�i volb� výrok� byly formulace pouze 
pozitivní.  

Škály byly vyhodnoceny spojením výsledk� jednotlivých respondent�, 
výsledek byl vyjád�en nejprve graficky. Sou�et výrok� byl následn� p�eveden na 
procentuální podíl výroku a byl popsán v odstavci pod grafem.  

Výrok 1. Problematika snižování rizik užívání alkoholu pat�í do oblasti 
ošet�ovatelské pé�e. 

Výrok   2.    Zabývat se alkoholovou problematikou v ošet�ovatelství je efektivní. 

 

 

Graf �.7 Výroky 1 a 2 
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Souhlas s tvrzením, že alkoholová problematika pat�í do oblasti 
ošet�ovatelství vyjád�ilo celkem 54% respondent� (7% naprosto souhlasilo, 47% 
souhlasilo). Vyhran�ný názor nem�lo 33 % dotazovaných. Nesouhlasilo 13% 
respondent� (12% nesouhlasilo, 1% naprosto nesouhlasilo). 

Souhlas s tvrzením, že zabývat se alkoholovou problematikou 
v ošet�ovatelství je efektivní  vyjád�ilo celkem 39% respondent� (7% naprosto 
souhlasilo, 32% souhlasilo). Vyhran�ný názor nem�lo 40 % dotazovaných. 
Nesouhlasilo 21% respondent� (18%nesouhlasilo, 3% naprosto nesouhlasilo). 
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Výrok 3. Zdravotní sestry jsou dostate�n� erudované k tomu, aby mohly 
samostatn� provád�t screening konzumace alkoholu 

Výrok 4. Zdravotní sestry mohou samostatn� provád�t systematické vedení 
pacient� s rizikovým pitím. 

 

Graf �.8  Výroky 3 a 4  
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Souhlas s tvrzením, že zdravotní sestry jsou dostate�n� erudované k tomu, 
aby mohly samostatn� provád�t screening konzumace alkoholu vyjád�ilo celkem 
20% respondent� (pouze 1 respondent naprosto souhlasil). Vyhran�ný názor 
nem�lo 30 % dotazovaných. Nesouhlasilo 50% respondent� (49% nesouhlasilo, 
1% naprosto nesouhlasilo). 

Souhlas s tvrzením, že zdravotní sestry mohou samostatn� provád�t 
systematické vedení pacient� s rizikovým pitím vyjád�ilo celkem 17,5% 
respondent� ( 1 respondent naprosto souhlasil, zbylých tém�� 17,5% souhlasilo). 
Vyhran�ný názor nem�lo 37 % dotazovaných. Nesouhlasilo 45,5% respondent� 
(41%nesouhlasilo, 4,5% naprosto nesouhlasilo). 
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Výrok 5. Pacienti jsou ochotni spolupracovat se zdravotními sestrami v otázkách 
vztahu užívání alkoholu a zdraví. 
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Souhlas s tvrzením, že pacienti jsou ochotni spolupracovat se zdravotními 
sestrami v otázkách vztahu užívání alkoholu a zdraví vyjád�ilo celkem 28% 
respondent� ( 1% naprosto souhlasilo, 27% souhlasilo). Vyhran�ný názor nem�lo 
23 % dotazovaných. Nesouhlasilo 49% respondent� (43% nesouhlasilo, 6% 
naprosto nesouhlasilo). 

3. Cílem je odkrýt možnosti sester rozší�it spektrum pé�e o nové metody 
screeningu a krátkých intervencí ke snižování rizik a škod zp�sobených užíváním 
alkoholu.      

Otázky op�t vycházely z  Likertovy škály, byly konstruovány jednotlivými 
výroky. Prost�ednictvím výrok� m�ly sestry  vyjád�it sv�j názor na zp�sob práce 
v edukaci pacient� a možnosti zavád�ní nových metod na svém pracovišti. 
Následující výroky zjiš�ovaly, jaké jsou p�edpoklady k tomu, aby na daném 
pracovišt� sestry mohly s pacientem diskrétn� hovo�it.  

Škály byly vyhodnoceny spojením výsledk� jednotlivých respondent�, 
výsledek byl vyjád�en nejprve graficky. Sou�et výrok� byl následn� p�eveden na 
procentuální podíl výroku a byl popsán v odstavci pod grafem.  

 

 

 



  

58 

Výrok 6. Na pracovišti je zaveden jednotný postup v oblasti edukace pacient�. 

Výrok 7. Na pracovišti je podporováno zavád�ní nových metod práce. 
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Souhlas s tvrzením, že na pracovišti je zaveden jednotný postup v oblasti 
edukace pacient� vyjád�ilo celkem 61% respondent� (4% naprosto souhlasilo, 
57% souhlasilo). Vyhran�ný názor nem�lo 17 % dotazovaných. Nesouhlasilo 22% 
respondent� (20% nesouhlasilo, 2% naprosto nesouhlasilo). 

Souhlas s tvrzením, že Na pracovišti je podporováno zavád�ní nových 
metod práce vyjád�ilo celkem 67% respondent� (10% naprosto souhlasilo, 57% 
souhlasilo). Vyhran�ný názor nem�lo 23 % dotazovaných. Nesouhlasilo 10% 
respondent�. 
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Výrok 8. P�i práci je dostatek �asu se u pacienta alkoholovou problematikou 
zabývat. 

Výrok 9. P�i práci je p�íležitost s pacienty navázat pot�ebný vztah d�v�ry 
umož�ující rozhovor na citlivé téma. 

Výrok 10. Pracovišt� disponuje vhodným zázemím pot�ebným k diskrétnímu 
rozhovoru s pacientem. 

 

 

Graf �.11 Výroky 8, 9 a 10 
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Souhlas s tvrzením, že p�i práci je dostatek �asu se u pacienta alkoholovou 
problematikou zabývat vyjád�ilo celkem 14% respondent� (1 sestra naprosto 
nesouhlasila). Vyhran�ný názor nem�lo 19 % dotazovaných. Nesouhlasilo 67% 
respondent� (52 % nesouhlasilo, 15% naprosto nesouhlasilo). 

Souhlas s tvrzením, že p�i práci je p�íležitost s pacienty navázat pot�ebný 
vztah d�v�ry umož�ující rozhovor na citlivé téma vyjád�ilo celkem 43% 
respondent� (1 sestra naprosto souhlasila, ostatní souhlasily). Vyhran�ný názor 
nem�lo 25% dotazovaných. Nesouhlasilo 32% respondent� (20% nesouhlasilo, 
12% naprosto nesouhlasilo). 

Souhlas s tvrzením, že Pracovišt� disponuje vhodným zázemím pot�ebným 
k diskrétnímu rozhovoru s pacientem vyjád�ilo celkem 38% respondent� (5% 
naprosto souhlasilo, 33% souhlasilo). Vyhran�ný názor nem�lo 13% 
dotazovaných. Nesouhlasilo 49% respondent� (40% nesouhlasilo, 9% naprosto 
nesouhlasilo). 
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Ve výroku 9 (P�i práci je p�íležitost s pacienty navázat pot�ebný vztah 
d�v�ry umož�ující rozhovor na citlivé téma) došlo ke statisticky významným 
rozdíl�m v relativní �etnosti odpov�dí uvnit� kategorií (odborných zam��ení). 
Následující p�ehledová tabulka byla uspo�ádána podle procentuálního zastoupení 
kladných/záporných vyjád�ení v jednotlivých odbornostech. M�la p�edevším 
demonstrovat situaci na psychiatrickém odd�lení a v primární pé�i, oproti interním 
a opera�ním obor�m. 

 

Tabulka �. 9 Výrok 9. P�i práci je p�íležitost s pacienty navázat pot�ebný vztah 
d�v�ry umož�ující rozhovor na citlivé téma. 

Odborné 
zam��ení 

Relat.�etnost 
souhlasu  

Relat. �etnost 
nevyhran�ných 
názor� 

Relat. �etnost 
nesouhlasu 

Psychiatrie 84,5% 5,5% 0 

Primární pé�e 82,5% 4,5% 13% 

Opera�ní obory 30% 26% 43% 

Interní obory 23% 44% 43% 

 

Výrokem 10 se zjiš�ovalo, zda disponují jednotlivá pracovišt� vhodným zázemím, 
které je pro metodologii SKI nutné. P�i analýze získaných dat došlo také  ke 
statisticky významným rozdíl�m mezi zú�astn�nými obory. Následující tabulka tuto 
skute�nost dokresluje. 

Tabulka �.10 Výrok 10. Pracovišt� disponuje vhodným zázemím pot�ebným 
k diskrétnímu rozhovoru s pacientem 

Odborné 
zam��ení 

Relat.�etnost 
souhlasu  

Relat. �etnost 
nevyhran�ných 
názor� 

Relat. �etnost 
nesouhlasu 

Psychiatrie 73,5% 23,5% 0 

Primární pé�e 61% 27% 12% 

Opera�ní obory 27% 6% 67% 

Interní obory 16% 9% 74% 
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3.5.3 Souhrn výsledk� kvantitativní �ásti studie 

Kapitola shrnuje díl�í výsledky ve vztahu k jednotlivým cíl�m kvantitativní 
�ásti studie. Výsledky popisují sou�asný stav v praxi zdravotních sester pouze,  
reprezentativnost je limitována daným regionem, nelze ji p�evád�t na celou �R. 

 Bylo zjišt�no, že tém�� 70% sester se pacient� cílen� dotazuje na spot�ebu 
alkoholu. Pokaždé se na spot�ebu alkoholu ptají jen sestry pracující na 
psychiatrickém odd�lení. Cílovou skupinou, které se s dotazování nej�ast�ji týká  
v 76% jsou pacienti nov� registrovaní, ale také pacienti s problémem nazna�ujícím 
souvislost s konzumací alkoholu 46%. Zajímavé je, že indikace léka�e není 
zásadním motivem dotazování (pouze v 12%).  

V praxi zdravotních sester regionu je používána zásadn� ústní forma 
dotazování, otázky jsou sm��ovány v 63% na množství vypitého alkoholu za 
�asovou jednotku. T�etina sester zjiš�uje  konzumní zvyklosti pacient� dotazem na 
množství alkoholu v typický den. Otázka na dny tzv. „t�žkého pití“ je  opomíjena, 
objevila se pouze u 4 dotazovaných psychiatrických sester a u 1 sestry v primární 
pé�i.  

K p�ekvapivému zjišt�ní došlo, když sestry m�ly odpovídat, zda používají 
n�jaký screeningový nástroj ke zjiš�ování rizikového a škodlivého pití. Odpov�di 
byly vesm�s záporné, jen v 9 p�ípadech byl uveden jako screeningový nástroj 
alkotester. V obecném pojetí je screening vyhledávání �asných forem nemoci 
nebo odchylek od normy v dané populaci, obvykle bývá provád�n formou 
testování. V jistém ohledu tedy lze považovat za screeningový nástroj také 
alkotester, kterým se detekuje alkohol v dechu. Pozitivní dechová zkouška, ale 
není nástrojem, kterým lze ur�it míru rizika spot�eby alkoholu, pro její ur�ení je 
zapot�ebí zohlednit ješt� další ukazatele. Mylný názor n�kterých zdravotních 
sester byl jedním z indikátor� poukazujících na nedostate�nou informovanost 
sester z oblasti prevence rizik a škod zp�sobených alkoholem. Tento záv�r byl 
navíc podložen zjišt�ním, že pouze 19% sester dokáže ur�it limit, kdy je 
konzumace alkoholu pro pacienta již riziková a absolutní neznalostí metodologie 
SKI, žádná sestra nezaznamenala  existenci této metody.  

Nej�ast�jší strategií v p�ípad� rozpoznání rizika souvisejícího s pitím je 
p�edání informace i pacienta léka�i (84%) a p�edání kontaktu na specialistu pro 
závislosti (53%), p�ípadn� sestry p�edávají pacient�m svépomocný materiál 
(19%). Pokud sestry z vlastní iniciativy s pacientem dále pracují je to formou 
edukace o nutnosti abstinence, nebo p�ímé vedení k abstinenci. Tento záv�r 
vypovídá totéž co p�edchozí zjišt�ní, sestry regionu s nejv�tší pravd�podobností 
postrádají informace o  postupech metodou krátké intervence k minimalizaci rizik a 
škod zp�sobených pitím.  

Prost�ednictvím dotazníku byl získán obraz postoj� a motivace sester 
zabývat se ve své praxi alkoholovou prevencí. Pozitivní je, že sestry  problematiku 
vesm�s vnímají jako sou�ást ošet�ovatelské pé�e, že do jejich oboru pat�í, ale 
pochybují o efektivit�, zde nejsou p�edevším schopny se jednozna�n� vyjád�it. Lze 
se domnívat, že pokud nemají na otázku efektivity vyhran�ný názor tak i  to m�že 
být mimo jiné z nedostatku informací. Pouze 38% dotázaných v��í v pozitivní efekt 
preventivn� p�sobit v alkoholové oblasti.  
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Nep�íznivým zjišt�ním bylo, že sestry v 55% neo�ekávají od pacient� 
ochotu  spolupracovat v otázkách užívání alkoholu ve vztahu ke svému zdraví.  

Deficit informovanosti v oblasti alkoholové prevence mohl být také p�í�inou 
subjektivn� vnímané nízké erudice k provád�ní screeningu rizikového pití. 
Paradoxn�, ale v p�edchozích otázkách sestry vypovídaly, že spot�ebu alkoholu u 
pacient� ve své praxi b�žn� zjiš�ují, velmi �asto plošn� již p�i registraci. Podle 
o�ekávání se vyjad�ovaly p�evážn� záporn� k tomu, že by pacient�m s pozitivním 
screeningem mohly samostatn� poskytovat systematické vedení k minimalizaci 
rizik. Zde se p�ímo nabízí otázka, jak by byl v tomto ohledu ovlivn�n postoj sester 
pokud by se jim dostaly podstatné informace  o metod� SKI? 

Pr�zkum v další �ásti sm��oval k identifikaci reálných možností zavedení 
SKI do praxe. Vycházel ze sou�asné koncepce ošet�ovatelství. Kompetence  
sester v regionu se v posledních letech rozší�ily o eduka�ní �innosti, ke kterým 
v rámci vzd�lávacího systému sestry kontinuáln� získávají  odpovídající znalosti a 
schopnosti. SKI by mohl být implementován do již existujícího modelu edukace 
pacient�, který je metodologicky SKI velmi blízký. Z dotazníkového šet�ení 
vyplývá, že na pracovištích je jednotný postup v edukaci pacient� obvykle 
zaveden (pouze 22% dotazovaných odpov�d�lo záporn�). Nebyl významný rozdíl 
ve výpov�dích sester z nemocnice a sester z ordinací praktických léka��.  Další 
nad�jí pro zavedení SKI do praxe sester by mohla být všeobecn� vysoká podpora 
(67%) k zavád�ní nových metod práce do ošet�ovatelství, pouze 11 sester nemá 
na pracovišti podporu v zavád�ní nových metod. 

Metodologie SKI je podmín�na navázáním vztahu d�v�ry s pacientem, 
proto dalším indikátorem byly možnosti sester  vytvo�it s pacientem tento žádoucí 
a bezpe�ný vztah. Podle vlastního úsudku k tomu nemají sestry ve 32%  
p�íležitost,  zejména na odd�leních opera�ních obor�. Výrazn� p�ízniv�jší ( p�es 
80% dotazovaných) je však situace na psychiatrii a u sester v primární pé�i.   

Významným predikátorem možného neúsp�chu zavedení SKI do praxe 
sester se ukazuje chyb�jící zázemí k diskrétnímu rozhovoru. Podle výsled� 
nemají vyhovující podmínky sestry opera�ních obor�, ale i na interních odd�lení 
tj. celkem 49%. Naopak v ordinacích praktického léka�e (61%) a na psychiatrii 
(73,5%) je situace uspokojivá.  

Pro zavedení metody SKI do ošet�ovatelské praxe bude nutno akceptovat 
názor 67% dotázaných, že nemají dostatek �asu se problémy s alkoholem 
zabývat. P�i zvyšujících se nárocích na zdravotní sestry je nedostatek �asu ur�it� 
opodstatn�ným argumentem, ale v této fázi studie se sestry dosud nesetkaly 
s žádným screeningovým nástrojem k identifikaci rizika spojeného s konzumací 
alkoholu, sou�asn� pro další práci s pacientem sestry neznaly ani metodu 
navazující krátké intervence a její �asovou náro�nost.  
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3.6 Kvalitativní �ást studie 

3.6.1 Charakteristika výzkumného souboru  

Pr�zkumná sonda jako výchozí poskytla podklady k další fázi studie, která 
byla orientována kvalitativn�. Druhá �ást, jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3. 
vycházela z menšího výzkumného souboru, nakonec bylo zrealizováno 7 
strukturovaných interview. Výzkumný vzorek byl zastoupen pouze ženami, což 
vzhledem k profesi zdravotní sestry je zcela p�irozené. Pr�m�rný v�k byl 43 rok� 
(v�kové rozp�tí od 28 do 55 let). Vzd�lání respondentek bylo ve 2 p�ípadech 
vysokoškolské, v  5 p�ípadech specializa�ní. 2 respondentky pracovaly na interním 
odd�lení ( I1, I2)  2 na odd�lení opera�ních obor� (O1 , O2), 1 respondentka 
pracovala v primární pé�i (PP) a 1 respondentka byla sestrou psychiatrického 
odd�lení (PS)    

Ve výsledku bude nutno pracovat s realitou, že výzkumný vzorek byl složen 
pouze z respondentek, které dobrovoln�  projevily zájem se dále na studii 
spolupodílet. Nelze pominout, že jejich motivace  zabývat se alkoholovou 
problematikou mohla být odlišná, resp. vyšší než motivace zbývajících 102 
zú�astn�ných, které participovaly na prvotní fázi pr�zkumu.  

 

3.6.2 Výzkumný cíl �.4 - kvalitativní �ást studie  

V kvantitativní �ásti studie sestry ozna�ily pom�rn� široké spektrum bariér, 
díky kterým by mohlo být zavedení metody SKI do praxe problematické �i zcela 
nereálné. Následujících sedm  rozhovor� zám�rn� m�lo vést k hlubším úvahám 
nad možnostmi jak metodu SKI navzdory p�ekážkám a existujícím problém�m do 
praxe zavést. 

Kvalitativní �ást výzkumu m�la na za�átku nazna�ený cíl, specifikovat 
možnosti a meze zavedení SKI do rutinní práce zdravotních sester daného 
okresu. Kvalitativní metoda podle Hendla (2008, s.48) umož�uje v pr�b�hu sb�ru 
dat modifikovat nebo dopl�ovat další otázky. Touto teorií byla determinována 
p�ípravná fáze strukturovaných interview. 

Kvalitativní  šet�ení m�lo být založeno na p�edpokladu, že zdravotní sestry 
se budou v rozhovorech vyjad�ovat k metodice SKI, resp. k možnostem 
implementovat tuto metodu do své klinické praxe. Pr�zkumem byl ale odkryt úplný 
deficit v informovanosti sester v oblasti alkoholové prevence. S úst�ední  metodou 
SKI se dokonce žádná sestra dosud nesetkala, sestry se nesetkaly ani z žádným 
screeningovým nástrojem pro detekci rizika spojeného s  konzumací alkoholu. 
Pokud by m�lo dojít k napln�ní cíle studie, bylo pot�eba sestry primárn� s  
metodou SKI seznámit a teprve pak s nimi vést strukturovaný rozhovor na 
jednotlivá témata.  
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3.6.3 Validita 

B�hem kvalitativn� zam��eného výzkumu m�že docházet ke zkreslením 
r�zného druhu. V p�ípravné fázi z tohoto d�vodu prob�hlo pilotní ov��ení 
srozumitelnosti a výt�žnosti otázek rozhovoru. Nezanedbatelné bylo možné 
zkreslení vlivem subjektivity, vyplývající z vlastní zkušenosti tazatele se 
zkoumaným tématem. Omezit uvedený faktor zkreslení se pokusil sám výzkumník,  
tím, že poctiv� eliminoval vlastní úhel pohledu na získaná data a zodpov�dn�  
ov��oval interpretace (opakovaným poslechem, pro�ítáním transkribované verze 
rozhovoru). Pro zajišt�ní validity byla použita také metoda externího auditora, 
kterým byl vedoucí práce. 

3.6.4 Pr�b�h interview 

P�ípravná fáze rozhovor� m�la pevn� dané schéma. Všem 7 zú�astn�ným 
respondentkám byla p�edem (p�ibližn� 3 týdny p�ed setkáním) zaslána 
elektronická verze voln� dostupné publikace Screeningové vyšet�ení na 
problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: metodika SKI (WHO, 
2008). V horizontu 7-14 dn� prob�hlo osobním setkání s jednotlivými aktérkami. 

Po formálním úvodu a objasn�ní zám�ru studie došlo na praktickou ukázku 
provedení screeningu pomocí dotazníku AUDIT (ú�astnice testovaly výzkumníka, 
nebo si vyzkoušely test na sob�), následn� došlo na jeho zhodnocení a p�i�azení 
vhodné intervence podle výše uvedeného manuálu. Pr�b�h setkání byl sou�asn� 
prvním nácvikem jak aplikovat metodu SKI, s vysv�tlím jeho hodnocení i následné 
intervence vzhledem k závažnosti zjišt�ného rizika. Cílem bylo, aby sestry m�ly již 
základní zkušenost s dotazníkem AUDIT a m�ly p�edstavu o technické i �asové 
náro�nosti nejen screeningu, ale i provedení krátké intervence. 

Vlastní strukturované interview m�lo p�edem stanovené po�adí a fixované 
zn�ní otázek. Všech 7 rozhovor� bylo vedeno p�ímo výzkumníkem, probíhaly ve 
stejné pracovn� a byly nahrávány na diktafon.   

Struktura interview byla zam��ena na t�i tématické oblasti: 

1)    hlubší porozum�ní motivaci sester pracovat metodou SKI, 

2)    detailn�jší popis podmínek, p�ekážek a pot�eb v zavád�ní metody SKI, 

3)    posouzení strategií v  procesu  zavád�ní metody SKI do klinické praxe 
zdravotních sester. 

 
T�i oblasti jež byly stanoveny p�edstavují konstrukce, které vymezují pole 

výzkumu a umož�ují zachytit témata, která by m�la být v odpov�dích 
dotazovaných obsažená. Ke každé tématické oblasti byly koncipovány otázky a 
up�es�ující specifické podotázky. Otázky byly zam��ovány více než k deskripci, na 
názory a zkušenosti ú�astník�, m�ly reprezentovat jejich praxi a pohled na 
problematiku. V kontextu dosažení cíle výzkumu m�ly objasnit  možnosti a meze 
zavedení SKI do reálné praxe zdravotních sester daného regionu. Konstrukce 
tématických oblastí s náležitými otázkami je znázorn�na v následující tabulce. 
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Tabulka �.10 Struktura Interview 

Tématické oblasti Otázky strukturovaného 
interview 

Dopl�ující 
podotázky 

(specifikac
e) 

1.Co vás na metodologii SKI 
nejvíce zaujalo? 

 

Z pohledu 
�asové 
náro�nosti 

Z vlastního 
praktického 
provedení 

Hlubší porozum�ní 
motivaci sester 
pracovat metodou SKI 

 2. M�žete porovnat rozdíl mezi 
tím jak obvykle zjiš�ujete 
konzumaci alkoholu u svých 
pacient� a jak se vám provád�l 
screening AUDITem ? 

Z pohledu 
p�edpoklád
ané ochoty 
pacienta 
spolupracov
at 

3.Je n�co co postrádáte (nebo 
pot�ebujete získat) proto, 
abyste  rozší�ila své profesní 
kompetence o  novou  metodu  
SKI. 

 

M�žete 
uvést d�vod 
pro a proti? 

 

     Detailn�jší 
popis podmínek, 
p�ekážek a pot�eb v 
zavád�ní metody SKI 

 
4.Uvažujete o tom, že byste 
osobn� provád�la  SKI 
rizikového pití? 

 

 

 

 

 

Pokud 
uvažujete o 
zavedení 
SKI do své 
praxe, 
kterých  
pacient� by 
se to mohlo 
týkat? 
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Tématické oblasti   Otázky strukturovaného 
interview 

Dopl�ující 
podotázky 

(specifikac
e) 

 

5. Jaký vliv by podle vás m�la 
na zavedení metody SKI do 
praxe zdravotních sester 
samotná distribuce  p�íru�ky ?  

 

6. Jaký vliv by podle vás m�l 
na zavedení metody seminá� 
s praktickým    nácvikem SKI ?  

 

7.Co by p�ineslo sestrám 
vypracování a zavedení 
standardu pro SKI  
v ošet�ovatelské praxi? 

 

Posouzení strategií 
v  procesu  zavád�ní 
metody SKI do klinické 
praxe zdravotních 
sester. 

 

 
 

 

 

8. Jaká forma spolupráce a 
podpory adiktologa (specialisty 
na závislosti) by  byla užite�ná 
v p�ípad� zavedení 
metodologieSKI do 
ošet�ovatelské praxe?  
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3.6.5 Analýza dat kvalitativní �ásti studie 

Data získaná v pr�b�hu interview byla uložena pomocí audiozáznamu, 
výhodou takto fixovaných dat je podle Miovského (2006, s.197) komplexnost a 
autenti�nost záznamu. K p�evedení dat z netextové do textové podoby byla 
použita metoda transkripce, p�i které došlo k prvotní redukci dat. Transkribovaná 
verze rozhovor� byla zkontrolována opakovaným poslechem záznamu. 
Následovala tzv. „redukce prvního �ádu, kdy byly z textu odstran�ny projevy 
mluveného slova, tedy r�zná vata, výpln�, nedokon�ené v�ty nebo vynechání 
�ástí v�t, které nesd�lují n�jakou identifikovatelnou explicitn� vyjád�enou 
informaci“ Miovský, 2006, s.207).  

K vlastní p�íprav� dat pro snadn�jší orientaci a analýzu byla použita 
technika barvení textu. K hlavním témat�m byla p�i�azena ur�itá barva, a p�i 
pro�ítání textu byly postupn� identifikovány relevantní výroky, tedy p�edevším 
v�ty, �ásti v�t a slovní spojení, které jsou relevantní pro ú�ely výzkumného 
šet�ení.  

Jako díl�í metoda analýzy dat byla zvolena metoda vytvá�ení trs�, tzn., že 
výroky byly t�íd�ny do skupin (trs�), které vznikaly na základ� podobnosti mezi 
jednotkami. Tato metoda podle Miovského (2006, s.135) umož�uje vznik 
obecn�jších kategoriím, které jsou do skupiny p�i�azeny na základ� ur�itého 
znaku, jevu �i charakteristiky, které se opakují. Oním spole�ným znakem byly 
p�edn� výroky, které se týkaly jednoho tématického okruhu otázek. Princip této 
metody tkví ve srovnávání a agregaci dat. Tímto procesem postupn� vznikly 
obecn�jší induktivn� zformované kategorie. Analýza dat byla omezena na 
základní t�íd�ní a deskripci, výchozí materiál nevyžadoval použití složit�jších 
analytických nástroj�. 

3.6.6 Díl�í výsledky  podle  tématických oblastí 

V následující kapitole jsou jednotlivé oddíly rozd�leny podle t�ech 
stanovených výzkumných oblastí. Nazna�ené kategorie objevených témat 
vycházejících z konkrétních výrok�. P�i analytické práci byly výroky zachyceny a 
zpracovány do tabulky, byly uvád�ny v takové podob�, jak je respondetky použily. 

1) Hlubší porozum�ní motivaci sester pracovat metodou SKI, 

Vzhledem k tomu, že cíle výzkumu se váží k  metod� SKI bylo zkoumání v 
úvodu zam��eno na to, co zdravotní sestry na této metodologii nejvíce zaujalo.  

1. kategorie  vznikla z  konkrétních výrok�, podle kterých  lze usuzovat, že 
metodologie SKI upoutala ve v�tšin� (u 6 dotázaných) pozitivní zájem, ale objevil 
se i jeden skeptický názor sestry z primární pé�e (PP).  

2. kategorie vycházela z toho, že sestry ve v�tšinové shod� spontánn� 
zd�raznily význam SKI v prevenci.  
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Tabulka �.11  Co sestry na SKI zaujalo ? 

Kategorie  Výroky 

1. Pozitiva/negativa v hodnocení 
metody SKI 

Pozitivní: 

Komplexnost, názornost, 
srozumitelnost, jednoduchost, rychlost,  
stru�ná, jasná, výstižná metoda , 
krátká, polopatický postup, p�ehledná 
forma , odborná pom�cka 

Negativní 

Naivní, utopistická, má malou 
pravd�podobnost n�jakého úsp�chu, 
pouhou �ást  dovede k zamyšlení o 
jejich vztahu k alkoholu 

2.Subjektivn� vnímaný význam 
SKI v prevenci 

Stará se o ty skupiny lidí, kte�í 
nepot�ebují lé�bu, ale spíš prevenci 

Lze použít u t�ch, kte�í odpovídají na 
otázku užívání alkoholu  „p�íležitostn�“ 

Dobrý krok pro zdravotnické 
pracovníky, jak podchytit rizika 
s konzumací spojená 

Metoda je vhodná  jako preventivní 
dotazník 

Další otázky k hlubšímu porozum�ní motivace sester byly formulovány na 
základ� záv�r� z pr�zkumné �ásti studie. 67% dotázaných, v pr�zkumu 
argumentovalo zejména nedostatkem �asu se problémy s alkoholem zabývat, 
p�i�emž jejich postoj byl tehdy limitován skute�ností, že se nesetkaly s žádným 
screeningovým nástrojem k identifikaci rizika spojeného s konzumací alkoholu. 
Dalším výchozím zjišt�ním, ze kterého formulace otázek vzešla bylo, že sestry 
v 55% neo�ekávají od pacient� ochotu spolupracovat v otázkách užívání alkoholu 
ve vztahu ke svému zdraví. Dále bylo pot�eba ov��it, zda znalost metodologie SKI 
m�že u sester ovlivnit jejich dosavadní subjektivn� vnímanou nízkou erudici k 
provád�ní screeningu rizikového pití.  

3. kategorie byla sestavena z jednozna�ných hodnotících výrok�, podle 
kterých bylo testování AUDITem pro sestry �asov� mén� náro�né. 

4.kategorie byla hodnocením vlastní praktické zkušenosti s metodou SKI. 
Odpov�di byly obsahov� velmi blízké. 
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5.kategorie odpov�dí p�i hlubší analýze vyšla ze dvou pramen�. Z osobní 
zkušenosti s novou metodou SKI a z dosavadních obecných zkušeností sester s 
postoji pacient� zabývat se  problémem s alkoholem. 

Tabulka �.12 M�žete porovnat rozdíl mezi tím jak obvykle zjiš�ujete konzumaci 
alkoholu u svých pacient� a jak se vám provád�l screening AUDITem? 

Kategorie Výroky 

3. Z pohledu �asové 
náro�nosti:  

 

  Nezdá se  �asov� náro�ný 

   Zabere více �asu jen než se nau�ím ho rutinn� 
používat 

   AUDITEM rychlejší, 

   V rámci anamnézy je   zjiš�ování  zdlouhav�jší 

4. Z vlastního 
praktického provedení: 

 

     Se screeningem se pracovalo lépe, více se 
dozvíme 

Je vid�t  výsledek, o n��em vypovídá, na 
n�co upozorní, n�kam nasm�ruje  

Odborn� daná linie se záv�rem a možnosti 
poskytnout KI 

Jednodušší otev�ení problematiky. Dává 
konkrétní odpov��,  vím o �em mám  mluvit,  
poradit.  

 Odpov�di se zdají pravdiv�jší  

Dotazník m�žu rozdat p�ípadn� v �ekárn� 

5. Z pohledu 
p�edpokládané ochoty 
pacienta 
spolupracovat: 

 

P�ímé zkušenosti:  

Nem�la jsem problém, že by pacient necht�l 
dotazník vyplnit 

 Sám se zeptal   „už jsem alkoholik, když vypiju 4 
piva denn�?“  ochotn� podstoupil test 

   Aktivn� projevili zájem 

 Spolupracovali p�edevším lidé s velmi nízkým 
rizikem pití alkoholu a abstinenti 

Skupina ochotná ke spolupráci byla spíše se 
st�edoškolským vzd�lání  

Lidé s nižším vzd�láním odmítli 
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Kategorie Výrok 

5. Z pohledu 
p�edpokládané ochoty 
pacienta 
spolupracovat: 

P�edpokládané postoje ke spolupráci:  

 Když vyplní test  výsledku více v��í a budou mít 
lepší náhled … možná  snadn�jší  „konverzace“ ,  

To bude nejednozna�né, n�kte�í bagatelizují 
problém, snaží se od tématu utéct, d�lají, že se jich 
to netýká 

 Nejsme ješt� schopní mluvit o konzumaci alkoholu   
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2)    detailn�jší popis podmínek, p�ekážek a pot�eb v zavád�ní metody SKI, 

 
Tématická oblast sm��ovala k zachycení p�ekážek a pot�eb v zavedení 

metody SKI do praxe. Vyjád�ení sester reprezentovala aktuální situaci v jejich 
praxi, zobrazila spektrum názor� a pot�eb v souvislosti s implementací  SKI na 
jejich pracovišti. 

6. kategorie identifikovala pot�ebu vyšší informovanosti o metod� SKI mezi 
zdravotníky. 

           7. kategorie definovala subjektivn� vnímanou nízkou erudici sester 
(zárove� je velmi cenné a pozitivní,  že se pokouší najít zp�sob, jak ji zvýšit). 

 
Tabulka �. 13 Je n�co co postrádáte (nebo pot�ebujete získat) proto, abyste   
rozší�ila své profesní kompetence o   novou  metodu  SKI? 

Kategorie Výroky 

6. pot�eba vyšší informovanosti o 
metod� SKI mezi zdravotníky. 

Více pochopení a spolupráce ze 
strany dalších pracovník� v lé�b�, 
zejména léka�� 

 
Ur�it� nemohu sama provád�t 
screening pokud by nem�l zájem 
m�j nad�ízený 

Možnost porovnání zkušeností a 
konzultace  s ostatními sestrami 
na odd�lení 
 

 

7. Subjektivn� vnímaná nízká erudice 
sester 

V�tší praxi  

Odbornou kontrolu nad postupy 

Pro v�tší jistotu praktický nácvik 

Ujistit se, že jsem sama 
dostate�n� vybavená, myslím, 
aby mne pacienti nezasko�ili, 
abych si v�d�la  o �em mluvím 
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8.kategorie byla vý�tem d�vod� „pro“ a „proti“ zavedení metody SKI do své   
praxe. 

9. kategorie specifikovala pacienty, kterých by se mohl  screening týkat.  

Tabulka �. 14  Uvažujete o tom, že byste osobn� provád�la  SKI rizikového pití?     
( Uve�te d�vody „pro“ a „proti“, specifikujte pacienty  kterých by se mohl screening 
týkat) 

Kategorie Výroky 

8. D�vody „pro“ a „proti“ zavedení 
metody SKI 

„pro“ 

Je to pro mou práci d�ležité a 
nikdo se o to dosud nezajímá. 

Abych v�d�la, že jde o problém 
s pitím, abstinen�ní p�íznaky  
nastoupí ve�er,  ošet�ující léka�  
�eká informace ode mne. 

Mám osobní zkušenost 
s blízkými, o to víc bych cht�la 
p�isp�t k prevenci. 

Mám uspokojivý pocit z každého 
kdo se pro lé�bu, jakoukoliv, 
rozhodne se, dokon�í a 
spolupracuje. 

Už te� vím o lidech, které 
oslovím… 

„proti“ 

Chybí mi  souhlas  
zam�stnavatele…  

Nevím,  kdo, kdy, jak �asto by  
SKI provád�l, jaký vést záznam. 

 
9. Skupiny pacient�, kterých se 
screening m�že týkat. 

U pacienta  až po n�kolika 
dnech hospitalizace. 

U všech pacient� i jako sou�ást 
anamnézy. 

U t�ch, které doporu�í léka�, 
p�ípadn� kte�í mají problém s 
pitím alkoholu. Nevím zda je 
sestra kompetentní rozhodovat u 
koho provád�t… Ur�it� by se 
nejednalo o plošné dotazování   
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3)    posouzení strategií v  procesu  zavád�ní metody SKI do klinické praxe 
zdravotních sester. 

10. kategorie hodnotí vliv  samotné distribuce p�íru�ky k metod�  SKI.  

11. kategorie hodnotí vliv seminá�e s praktickým nácvikem metody SKI 

12. kategorie hodnotí p�ínos standardu k provád�ní SKI v ošet�ovatelství. 

13. kategorie definuje formy spolupráce sester s adiktologem. 

 

Tabulka  �.15  Jaký vliv by v procesu zavedení SKI m�la distribuce p�íru�ky, 
seminá� s nácvikem, vytvo�ení standardu? Jaká forma spolupráce s adiktologem 
by byla užite�ná? 

 

Kategorie Výroky 

10. Vliv samotné distribuce 
p�íru�ky. 

Pozitivní :  

Zlepší informovanost, ukáže 
možnosti jiného p�ístupu…..Ur�it� 
dobrý 

Neutrální:  

Individuální   

M�že z�stat nepovšimnuta, jako 
jiné, �i m�že zaujmout, narušit 
rutinu práce 

Žádný,  sestry jsou zahlceny 
p�edpisy a na�ízeními,  nikdo o ní 
neprojeví zájem 

Negativní: 

P�íliš rozsáhlá a p�edem odradí od 
prostudování 

 

11. Vliv seminá�e s praktickým 
nácvikem 

 

 

 

 

 

Pozitivní:V��ím, že dobrý, výhodný, 
prosp�šný 

Pro ur�itou skupinu zdravotník� více 
zajímavé 

V nemocnici jsou  seminá�e 
zam��ené na nové metody  a bývá 
o n� zájem, myslím si, že sestrám 
je tato forma blízká a vyhovuje jim 
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Kategorie Výroky 

 

12. P�ínos standardu Pozitivní p�ínos: 

Výhodn�jší než p�íru�ka,  je to 
zp�sob práce, podle kterého je 
sestra zvyklá pracovat 

Rutinou by se sestry o tématu 
rozdiskutovávaly 

Mohl by pozvednout úrove� pé�e,  

Novou kompetenci, možnost hlubší 
komunikace s pacienty  

Obavy:  

mohlo by to zárove� být chápáno 
jako „p�id�lání“ práce 

 m�že i  zatížit  

Žádný p�ínos: 

Jen  formální  napln�ní podmínek 
akreditace 

Pro sestry v soukromých ordinacích 
nemá zásadní význam 

 

13. Formy spolupráce s 
adiktologem 

P�ímá spolupráce, kolegiální úrove� 

P�ímá návaznost v pé�i o  pacienty 

Být  v p�ímém kontaktu, docházet  
na odd�lení, p�ípadn� telefonické 
konzultace. 

Formou konzília. 
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3.7 Souhrn výsledk� - propojení výsledk� kvantitativní a kvalitativní 
�ásti  

Pro interpretaci dat je nutné zmínit vývojový aspekt výzkumu. Celý pr�b�h 
kvalitativního šet�ení byl podmín�n podobou dat získaných ve form� skór� 
z dotazníkového pr�zkumu. Kvalitativní šet�ení bylo založeno na p�edpokladu, že 
zdravotní sestry se budou v rozhovorech vyjad�ovat k metodice SKI, resp. 
k možnostem implementovat tuto metodu do své klinické praxe. Pr�zkumem byl 
ale odkryt úplný deficit v informovanosti sester v oblasti alkoholové prevence. 
S úst�ední  metodou SKI se dokonce žádná sestra dosud nesetkala, sestry se 
nesetkaly ani z žádným screeningovým nástrojem pro detekci rizika spojeného s  
konzumací alkoholu. 

 Pro spln�ní cíle kvalitativní studie, p�edcházela vlastní realizaci p�ípravná 
fáze, seznámení a nácvik v metod� SKI. Teprve správné pochopení základních 
princip� metody pomohlo odkrýt aktuální pot�eby a možné p�ekážky, které by 
bránily zavedení metody SKI do ošet�ovatelské praxe v daném regionu. 

Ze shromážd�ných údaj� lze usuzovat, že u sester pracující v nemocnici u 
l�žka metoda SKI prokazateln� vzbudila pozitivní zájem. Naproti tomu se, ale 
vyskytl, i když zcela ojedin�le skeptický názor sestry z ordinace praktického 
léka�e.  

Ve v�tšinové shod� dotazované spontánn� zaujal význam metody SKI 
v prevenci. Tento záv�r ve spojení s výsledkem pr�zkumu, (pouze 13 % sester 
nepovažuje alkoholovou problematiku za sou�ást své práce) prozradil, že 
zdravotní sestry alkoholovou problematiku neopomíjejí a pokud by se jim dostaly 
náležité informace o metod� SKI m�že to reáln� zvýšit jejich motivaci zapojit se do 
systematické prevence. 

V kvantitativním pr�zkumu �asových možností sester zabývat se 
screeningem alkoholu argumentovalo 67% sester nedostatkem �asové dotace, 
p�i�emž jejich postoj byl limitován neznalostí screeningových metod k ur�ení rizika 
konzumace alkoholu. V tomto kontextu bylo v rozhovorech objasn�no, že metoda 
SKI je sestrami vnímána jednozna�n� jako �asov� mén� náro�ná oproti 
dosavadn�  b�žn� používaným postup�m. 

Nad�ji na úsp�šné zavedení metody SKI do praxe sester p�ineslo 
hodnocení praktické zkušenosti s metodikou SKI. Odpov�di v p�ti p�ípadech 
signalizovaly, že sestry na základ� krátké instruktáže, provedené v p�ípravné fázi 
výzkumu, již SKI aplikovaly a to bu� na pracovištích, nebo ji použily u svých 
známých a blízkých.  

Ve výrocích dotazované oce�ovaly variabilitu použití dotazníku AUDIT 
(ústní i písemnou formu a možnost samostatného testování a široké aplika�ní 
možnosti), shodly se na výhodách ve struktu�e a obsahu otázek v AUDITU oproti 
otázkám, které b�žn� pokládají. P�edchozí pr�zkumnou sondou bylo zjišt�no, že 
se sestry b�žn� dotazují pouze ústn�, otázky obvykle používané mají jen 
minimální výpov�dní hodnotu o konzumních zvyklostí pacient�. 
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V souvislosti s porovnáváním praktické stránky provedení screeningu 
AUDITEM a dosud užívaných metod p�i zjiš�ování pití alkoholu, jedna 
z dotazovaných zajímavou informaci, že v nemocnici se používá obdobný dotazník 
pro nutri�ní screening.  

V jedné výpov�di zazn�la i cenná osobní výzva: „Tady si myslím, že 
dlouhodob�jším používáním se i já zdokonalím a provedení bude po �ase mén� 
náro�né…“ 

Dalším výchozím zjišt�ním z pr�zkumného šet�ení bylo že sestry v 55% 
neo�ekávají od pacient� ochotu spolupracovat v otázkách užívání alkoholu ve 
vztahu ke svému zdraví. Pozornost v kvalitativní �ásti výzkumu sm��ovala i k této 
oblasti. V jedné rovin� zde sestry charakterizovaly své osobní zkušenosti, op�t se 
objevily i konkrétní momenty z vlastní aplikace SKI. V rovin� druhé sestry 
vyjad�ovaly spíše p�edpokládaný obecný postoj pacient� k problém�m 
s alkoholem.  

P�ímé zkušenosti z použití SKI byly hodnoceny p�evážn� kladn�, podle nich 
pacienti spolupracovali, zájem o testování m�li. Byla zachycena také jedna 
negativní  odpov��, ve které sestra vnímala negativní p�ístup specieln� u pacient� 
s nižším vzd�láním. V p�edpokládaných obecných postojích pacient� k alkoholové 
problematice sestry na základ� dosavadních zkušeností nejednozna�n� bilancují, 
neochotu pacient� ke spolupráci p�edpokládají, ale obvykle ve spojitosti 
s celkovým p�ístupem naší spole�nosti.  

Výpov�di, které mohou být chápány jako odkazy osobní zkušenosti, 
p�inesly detailn�jší popis p�ekážek a pot�eb na jednotlivých pracovištích. 
Z hlediska zavedení metodologie SKI do praxe vyjad�ovaly sestry pot�ebu 
spolupráce s ostatními sestrami a léka�i, s tím související nutnost rozší�ení  
informovanosti mezi všemi zdravotníky a p�edevším upozor�ovaly na žádoucí 
zájem nad�ízených. Z hlediska podpory nad�ízených i koleg� by se nemuselo 
v praxi jednat o nep�ekonatelný problém, protože pr�zkumem byla prokázána 
všeobecn� pom�rn� vysoká podpora (67%) k zavád�ní nových metod práce do 
ošet�ovatelství, bez ohledu na to zda se jedná o privátní ordinace nebo o 
prost�edí nemocnice.  

Z další perspektivy vyjad�ovaly sestry subjektivn� vnímanou nízkou erudici. 
I zde se lze ohlédnout za výsledky dotazníkového šet�ení. Skór dotazníkového 
šet�ení pro souhlasné stanovisko sester, že jsou dostate�n� erudované ke 
screeningu  rizikového pití byl pouhých 20%. P�i porovnání obou výsledk� bylo 
prokazatelné, že krátkodobá základní znalost princip� metody SKI by výrazn� 
jejich erudici nezvýšila. I p�es negativní výsledek se v  této oblasti zárove� objevily 
odkazy na možná �ešení. V názorech jsou požadavky na v�tší praxi, praktický 
nácvik, odbornou kontrolu, ujišt�ní se o správnosti svých postup�. 

Z hlubšího zamyšlení nad d�vody, které by sestry p�im�ly k rozhodnutí 
používat metodu SKI vzešly jako klí�ové zkušenosti z praxe. Podle n�kterých 
sester chyb�jící screening p�ináší problémy v pé�i o pacienty. Rozhodným  
momentem byly u n�kterých respondentek také zkušenosti s alkoholovým 
problémem v soukromí.  
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Naproti tomu byly definovány p�ekážky v zavedení SKI, byl to souhlas 
zam�stnavatele a pot�eba ur�itého systematického za�len�ní metody SKI do 
ošet�ovatelských postup�.  

Ve smyslu dosažení díl�ího cíle identifikovat možné p�ekážky v praxi sester 
bylo pr�zkumem zjišt�no, že na svých pracovištích mají sestry zaveden  jednotný 
postup v edukaci pacient� (pouze 22% dotazovaných uvedlo, že jednotný systém 
edukace nemá). V této oblasti se nabízí možnost implementovat SKI do již 
existujícího modelu edukace pacient�, který  je metodologicky  SKI velmi blízký. 

Výrazn� se lišily názory na to, kterých pacient� by se m�l screening týkat. 
Objevil se návrh na plošný screening, screenoing jako sou�ást ošet�ovatelské 
anamnézy, nebo  screening pouze na základ� indikace léka�e. (Pro srovnání byla 
k dispozici data z pr�zkumu, reálná praxe byla popsána takto: 76% sester se na 
spot�ebu alkoholu doptává pacient� plošn� p�i registraci, 46% pacient� se 
suspektním problémem  a z  indikace léka�e je to pouhých 12 %.).  

V jednom stanovisku se odrazila op�t i p�ímá zkušenost sestry 
z psychiatrického odd�lení, která dosp�la k názoru, že není vhodné provád�t 
screening ihned p�i p�íjmu pacienta, ale až po n�kolika dnech hospitalizace. 
Jednalo se o zcela specifický pohled, který byl do zna�né míry ovlivn�n typem 
pracovišt�. Ú�elem kvalitativního šet�ení ale nebylo dosáhnout obecn� platného 
tvrzení, proto byla tato informace v tomto kontextu považována za velmi 
významnou. 

P�vodním zám�rem bylo z analýzy t�chto odpov�dí a názor� vytvo�it 
jednotný systém pro všechny provozy. P�edem by byly p�esn� stanoveny  situace 
a skupiny pacient�, u kterých by se screening m�l v rámci ošet�ovatelské pé�e o 
dosp�lé pacienty v regionu provád�t. Existence  velkých názorových rozdíl� vede 
k zamyšlení, zda je reálné uplat�ovat plošn� na r�zných pracovištích jednotnou 
systematickou identifikaci pacient�, u kterých bude metoda SKI aplikována. 
V tomto ohledu bude vhodné  p�vodní zám�r jednotného systému p�ehodnotit,  
vyhledávání rizikových osob by m�lo vycházet ze skladby pacient� v jednotlivých 
medicínských oborech a sou�asn� by m�lo respektovat zavedené postupy 
ošet�ovatelské pé�e na jednotlivých pracovištích.  

V hledání ú�inných strategií, jak implementovat metodu SKI do 
ošet�ovatelské praxe sester v regionu hodnotily sestry nejprve význam distribuce 
p�íru�ky na jednotlivá pracovišt�. Odpov�di se lišily, podle n�kterých p�íru�ka 
m�že p�isp�t k v�tší informovanosti, ale sou�asn� m�že mít i opa�ný efekt, 
protože v systému práce sester je mnoho metodických pokyn�, a proto o n� zájem 
klesá.  

Zcela jednozna�n� by dotazované, ale podpo�ily seminá� s praktickým 
nácvikem, tento zp�sob zavád�ní nových metod do praxe v regionální nemocnici 
je osv�d�ený a sestry o n�j zájem mají.  

Široké spektrum názor� p�inesl dotaz na vytvo�ení standardu pro aplikaci 
metody SKI v ošet�ovatelství. V závislosti na pracovišti nemá standard žádný 
význam v ordinaci praktického léka�e (sestry zde nepracují podle standard�). 
Sestry v nemocnici význam standardu vnímají r�zn�. Smyslem standardu by podle 
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nich mohlo být rozší�ení kompetencí, v�tší zájem o problematiku, ale sou�asn� 
také pochybují o jeho praktickém významu. Vyslovily také obavu ze zatížení a 
p�id�lání práce. 

Spolupráce adiktologa by m�la mít podle p�edstav sester podobu 
kolegiálních konzultací. P�evyšoval požadavek p�ímého kontaktu. Objevil se také 
návrh, aby adiktolog spolupracoval v rámci nemocnice zavedenou formou konzília 
(podobn� funguje již zmín�ný systém nutri�ního screeningu, na základ� 
pozitivního výsledku p�ichází za pacientem nutri�ní terapeut). D�ležitá by podle 
dotazovaných m�la být návaznost adiktologické pé�e pro pacienty s vyšším 
rizikem. 
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4. DISKUZE 

Myšlenka zabývat se možnostmi implementovat metodu SKI u rizikového a 
škodlivého pití do ošet�ovatelské praxe se zrodila v prost�edí AT ordinace, kde 
po�ty pacient� s alkoholovým problémem nar�stají geometrickou �adou. Mnozí 
pacienti, kte�í do ambulantní lé�by p�icházejí mají v d�sledku konzumace alkoholu 
již dlouhodobé zdravotní potíže a obvykle jsou pro n� také delší �as lé�eni. P�i 
hlubších adiktologických rozborech se  v AT ordinaci setkáváme s trpkou realitou, 
že profesionální zdravotníci, se kterými byli naši pacienti i v dlouhodobém kontaktu 
se  zjiš�ováním jejich  konzumních zvyklostí v oblasti alkoholu nikdy nezabývali. 

Nár�st po�tu pacient� tohoto typu není jen subjektivn� vnímanou realitou, 
umoc�ují ho varovná �ísla o kritické situaci v  užívání alkoholu v �R, která vzešla  
z dlouhodobých výzkum�, jako je Evropské školní studie o alkoholu a jiných 
drogách ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs), Mezinárodní studie životního stylu školních d�tí HBSC (The Health 
Behavior in School-aged Children a aktuáln� Výb�rová popula�ní studie EURO 
pro roky 2012 – 2013.  

Hledání možností, jak zavést v jednom konkrétním �eském regionu do 
ošet�ovatelské praxe metodu SKI m�že být považováno za díl�í pln�ní cíl� 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2013-2015. V aktivitách ak�ního  
plánu pro toto období v oblasti primární prevence je zanesena realizace program� 
screeningu a v�asné intervence problém� s užíváním alkoholu. Jsou zde uvedeny 
oblasti primární pé�e,  t�hotenské poradny, infekcionisté a lékárníci. Konkrétn� 
oblast poskytování ošet�ovatelské pé�e v tomto strategickém zám�ru 
pojmenována  nebyla, ale logicky je s v�tšinou zdravotnických subjekt� spjata a je 
ideálním prostorem, ve kterém by m�lo být vysoce efektivní metodu SKI aplikovat. 

Práce je postavena na dvou klí�ových teoretických konceptech. Na 
metodologii SKI a na konceptu sou�asného ošet�ovatelství.  

V užším pojetí metodologie SKI se výzkum vztahuje k ov��eným d�kaz�m o  
jejich ú�innosti. SKI vedou ke snižování konzumace alkoholu u muž� i žen (Wilk et 
al.,1997), jsou ú�inným nástrojem ve snižování rizik a škod zp�sobených 
konzumací alkoholu (Anderson et al. 2005, Babor, et al. 2001 a 2003), existují, ale 
i d�kazy o vlivu SKI na snížení úmrtnosti (Cuijpers et al. 2004). Potažmo práce  
reflektuje studii realizovanou týmem z Centra pro závislosti a duševní zdraví na 
Univerzit� v Torontu pod vedením J. Rehma, (2012), která prokázala p�ínos 
navýšení po�tu lé�ených pro závislost na alkoholu v EU. Kdyby po�et lé�ených 
stoupl na 40 procent, pak podle odhad� bude zachrán�no každoro�n� 11 700 
nemocných.  

Z dostupných zdroj� možno vysledovat, že p�evážná v�tšina v�deckých 
studií dokládajících ú�innost SKI u rizikového a škodlivého pití se orientuje na  
prost�edí primární pé�e a zejména na léka�e (Anderson, 2005  s.88.). Existují jen 
velmi omezené informace o aplikaci metody SKI v podmínkách všeobecných 
nemocnic, zcela ojedin�lou je studie Lock a kol. (2002),  p�inášející p�ímé d�kazy 
o úloze zdravotních sester v provád�ní identifikace a poskytování KI. N�které 
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z díl�ích výsledk� budou níže v textu použity v p�ímém srovnání s výsledky tohoto 
výzkumu. 

K argument�m pro�, byl vzorek našeho výzkumu zám�rn� rozší�en za 
hranice léka�� primární pé�e nutno zmínit, že nejrozsáhlejší oblastí p�ímé práce 
s pacientem i zdravým klientem je ošet�ovatelská praxe. Nabízí se široké pole 
možností cílen� a systematicky rozší�it SKI mezi zdravotní sestry mnoha 
odborných zam��ení. Je p�ímo legislativn�, ve vyhlášce � .55/2011 Sb §4 
stanoveno, že k �innostem všeobecné zdravotní sestry náleží mimo jiné 
vyhodnocování úrovn� rizikových faktor�, což zcela koreluje s metodologií SKI, 
která je na  hodnocení míry rizika konzumace alkoholu založena.  

Dalším teoretickým východiskem je koncepce moderního ošet�ovatelství.  
Fungující systematický p�ístup v ošet�ovatelství a postupy práce sestry zam��ené 
na �ešení ošet�ovatelských problém� jsou zakotveny do legislativních norem �R, 
konkrétn� do Koncepce ošet�ovatelství (V�stník MZ �R �. 9/2004 a  do vyhlášky 
�.424/2004 Sb.) T�mito právními p�edpisy je v �R v praxi realizována metodika 
ošet�ovatelského procesu. SKI jsou stejn� tak jako ošet�ovatelský proces 
propracovanou systematickou metodou, která má jednotlivé fáze a jasn� 
definované  postupy. Spole�ný rámec obou metod, m�že být p�íznivým faktorem 
pro aplikaci SKI do praxe sester. Metodologie SKI sestrám zachová ur�itý 
myšlenkový algoritmus p�i práci s pacientem a p�itom jim z�stane dostate�ný  
prostor pro autonomii a kreativitu, které ve své profesi pn� využívají. 

P�ed interpretací výsledk� výzkumu bude žádoucí se pozastavit nad jejich  
možnými limity. Zcela jist� nutno akceptovat, že studie pracovala s výzkumným 
vzorkem na úrovni jednoho konkrétního regionu, nelze proto v tomto sm�ru její 
reprezentativnost vztahovat na celou �R ani na jiný region. Složit�jší situace by 
mohla nastat díky pozici výzkumníka, jako �lena pracovního týmu  AT ordinace. 
Autor studie s v�domím tohoto rizika p�ísn� eliminoval vlastní preference, tak aby 
nedošlo ve výsledcích ke zkreslení. Na druhé stran� znalost prost�edí i 
problematiky mu umožnila hlubší a detailn�jší zam��ení v jednotlivých cílech, 
vlastní zkušenost mu dala tušit kde jsou problematické oblasti a kde se mohou 
vyskytovat p�edsudky a nepodložené mýty, které by mohly zavedení SKI do 
ošet�ovatelství bránit.  

K realizaci výzkumu byly vodítkem díl�í techniky a metody, které jsou 
v sou�asné dob� na evropské úrovni doporu�ovány pro vyhledávání a snižování 
rizikové a škodlivé spot�eby alkoholu v primární pé�i (Babor et.al , 2003).  

Vlastní výsledky výzkumu nep�inesly statistické údaje o provád�ní 
screeningu v pravém slova smyslu, ale mapují p�ístup sester k alkoholické 
prevenci. Prvním numerickým ukazatelem byla míra angažovanosti sester 
zjiš�ovat spot�ebu alkoholu u pacient�. 70% sester v regionu  se  pacient� cílen� 
dotazuje na spot�ebu alkoholu. Standardn� je všemi sestrami  zjiš�ována spot�eba 
alkoholu pouze na psychiatrii, což je, ale s ohledem na skladbu pacient� a výskyt 
diagnóz (ze skupiny F.10 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané ú�inkem 
alkoholu) zcela relevantní výsledek. Míra zájmu sester, zjistit kolik pacient pije 
alkoholu je pom�rn� vysoká, ale pokud bychom sledovali výpov�dní hodnotu 
zjiš�ovaných informacích, je vzhledem k identifikaci rizikového �i škodlivého pití 
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zcela zanedbatelná. Zjiš�ování spot�eby alkoholu má mezi sestrami ryze ústní 
podobu a p�ímé dotazy sm��ují v 63% k množství vypitého alkoholu za �asovou 
jednotku, 34% pokládá otázku kolik sklenic nápoje vypijete v typický den a na dny 
tzv. t�žkého pití se sestry tém�� nedotazují.  

Budeme-li se držet doporu�ení Babora a Higgise (2003), je vhodným 
nástrojem  první volby pro v�asnou detekci osob s  rizikovou konzumací alkoholu 
dotazník AUDIT. Test pro identifikaci poruch p�sobených užíváním alkoholu – The 
Alcohol Use Disorders Identification (AUDIT, p�íloha �.1) byl vyvinut v 80. letech 
Sv�tovou zdravotnickou organizací, zejména pro využití v primární pé�i. Skládá se 
z deseti otázek, pokrývajících t�i domény, rizikové pití alkoholu, škodlivé pití 
alkoholu a alkoholovou závislost. První t�i otázky informují o kvantit� a frekvenci 
pravidelného a p�íležitostného pití, další t�i otázky zjiš�ují výskyt možných p�íznak� 
závislosti a poslední �ty�i otázky se ptají na problémy s alkoholem v nedávné dob� 
i kdykoli b�hem života.  

Pokud se vrátíme k výsledk�m šet�ení, zdravotní sestry obvykle  používají 
pouze první dv� otázky z AUDITu a tím neobsáhnou ani nejzákladn�jší obraz 
reálné spot�eby alkoholu u svých pacient�. Dalším zjišt�ním je, že se sestry 
s žádným screeningovým nástrojem pro identifikaci rizikového a škodlivého pití 
dosud nesetkaly a nedokáží ani ur�it míru pití, která je pro pacienta již riziková. 
Pokud dle vlastního úsudku zhodnotí, že se u pacienta jedná již o problém 
související s pitím p�edají (v 84%) informaci ošet�ujícímu léka�i a nebo p�edají 
pacientovi (v 53%) kontakt na specializované pracovišt�. Strategie, které sestry v 
p�ípad� pozitivního nálezu samostatn� uplat�ují jsou zanedbatelné (týkají se 
pouhých 3,5%) a vyhran�né na edukaci  pacienta sm�rem k úplné abstinenci od 
alkoholu (bez ohledu na úrove� rizikového pásma konzumace alkoholu). 

Podle Vyhlášky MZ �R, 2011, s. 484 je v kompetenci �eských sester 
provád�t screening založený na jednoduchém fyzikálním vyšet�ení. Testovací 
škály nahrazují textové zprávy, sestry jimi b�žn� hodnotí nap�íklad poruchy 
v�domí, rizika pádu, rizika vzniku dekubit� nebo provád�jí nutri�ní screening. 
Sestrami byl potvrzen sou�asný trend vývoje ve zdravotnictví. Na v�tšin� 
pracovištích je podporováno zavád�ní nových metod práce a v oblasti edukace 
pacient� již došlo k jednotné systematizaci. P�i takto progresivním vývoji je  
zarážející, že zákonná povinnost zdravotník� aplikovat v indikovaných p�ípadech 
krátkou intervenci z�stala zcela nepovšimnuta (je obsahem dvou posledních 
novelizací Zákona �. 379/2005 Sb. o opat�eních k ochran� p�ed škodami 
p�sobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami). 

Úplný deficit v informovanosti sester o ú�inných ov��ených postupech v 
alkoholové prevenci, zjevn� p�edur�il celkový obraz jejich postoj� a motivace  
zabývat se u svých pacient� alkoholovou problematikou. I když tuto oblast vnímají 
jako sou�ást ošet�ovatelské pé�e, že do jejich oboru pat�í,  pochybují o efektivit� 
možných postup�, nejsou p�edevším schopny se k nim jednozna�n� vyjád�it. Lze 
se domnívat, že pokud nemají na otázku efektivity �ešit s pacienty problémy 
s pitím vyhran�ný názor tak i to m�že být z nedostatku informací. 
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 Nep�íznivým zjišt�ním je, že sestry v 55% neo�ekávají od pacient� ochotu 
spolupracovat v otázkách užívání alkoholu ve vztahu ke svému zdraví. Jak uvádí 
Babor a Higgins (2003 s.9.) „nesprávné tvrzení typické pro zdravotníky, kte�í 
všechny formy nadm�rného pití považují za závislost na alkoholu je, že „alkoholici“ 
neodpovídají na intervence.“ 

Pro spln�ní kone�ného cíle studie, bylo nutno dosáhnout u zú�astn�ných 
sester správného pochopení základních princip� metody SKI. Teprve potom mohly 
být zodpov�zeny otázky aktuálních pot�eb a možných p�ekážek, které by bránily 
zavedení metody SKI do ošet�ovatelské praxe v regionu. Díky tomuto vývojovému  
aspektu v pr�b�hu zkoumání došlo k situaci, že prvních 7 sester regionu bylo 
seznámeno s voln� dostupnou publikací Krátké intervence u rizikového a 
škodlivého pití, manuál pro použití v primární pé�i (Babor a Higgins, 2003). 
Následn� si všechny aktérky vyzkoušely dotazník AUDIT, jeho zhodnocení a 
prost�ednictvím techniky „hraní rolí“ i provedení odpovídajících krátkých intervencí. 
Diferencovaný p�ístup k ohroženým a rizikovým pacient�m nabídl sestrám zcela 
nový pohled na alkoholovou prevenci.  

V diskusi nad praktickou stránkou AUDITu zazn�lo ocen�ní  jeho variability 
a širokých aplika�ních možností, použití ústní i písemné formy nebo jednoduchého 
samostatného testování. Sestry se shodly na výhodách AUDITu oproti 
dosavadnímu zp�sobu dotazování na konzumaci alkoholu. P�ednosti  AUDITu se 
týkaly  struktury a obsahu otázek, ale p�edevším  menší �asové náro�nosti. 

Pro zavedení metody SKI do ošet�ovatelské praxe bude nutno akceptovat 
názor nadpolovi�ní v�tšiny sester (67% ), že nemají dostatek �asu se problémy 
s alkoholem u pacient� zabývat. Zárove� p�edstavením jednoduché a rychlé 
techniky screeningu m�žeme zmírnit obavy z extrémního p�etížení sester 
v p�ípad�, že se jejich kompetence o metodu SKI rozší�í. Babor p�ipouští také 
možnost distribuovat test pacient�m p�edem k samostatnému vypln�ní a uvádí 
hrubý odhad pot�ebné �asové dotace. Skórování a interpretace výsledk� by mohly 
trvat 2-4 minuty a následná krátká intervence pro p�edpokládaných 5-20% 
pacient� s pozitivním výsledkem by pak zabrala necelých 5 minut (Babor a 
Higgins, 2003 s.9).  

Po fázi zaškolení sester výzkumného vzorku v technikách SKI došlo u 
v�tšiny z nich k pozitivnímu posunu v motivaci provád�t screening. Objevily se 
signály, že sestry z vlastních pohnutek, pouze na základ� naší spole�né krátké 
instruktáže za�aly na pracovištích nebo mezi svými známými a blízkými metodu 
aplikovat. Tento ukazatel slibuje jistou nad�ji na spolupráci sester, ale nelze ho 
považovat za objektivní d�kaz toho, že základní praktická zkušenost s technikou 
SKI povede jednozna�n� k zapojení sester do procesu systematického 
screeningu.  

Další postoj sester, zda uvažují o tom, že budou skreening samostatn� 
provád�t  byl formován také zp�tnou vazbou testovaných osob. Pochopiteln� se 
v n�kterých p�ípadech setkávaly i s negativním p�ístupem a  neochotou pacient� 
spolupracovat. 
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 Výše uvedená studie Lock a kol. (2002) také poukázala na významné 
rozdíly mezi zdravotními sestrami v tendenci nabízet pacient�m intervence a to ve 
prosp�ch sester, p�ímo školených v poskytování SKI. Z jejích záv�r� lze 
považovat za významné, že v pr�b�hu 3 m�síc� bylo zdravotními sestrami 
identifikováno 1500 rizikových konzument� alkoholu, p�evážn� muž� (riziko bylo 
m��eno dotazníkem AUDIT). Pouze 926 (62%) pacient� p�ijalo krátkou intervenci.  

Existující rozdíly v postojích a názorech sester našeho výzkumného 
souboru zcela korelují s tvrzením Miovského a spol. (2013): „Jedním ze zásadních 
faktor� úsp�šné a efektivní aplikace nástroj� �asné diagnostiky a intervence je 
krom� dobrého zvládnutí techniky, také osobnost terapeuta provád�jícího daný 
úkon a jeho schopnost s ohroženým jedincem komunikovat.“  

„Charakteristickým rysem metody SKI je nedirektivní vedení klienta sm�rem 
ke zm�nám jeho chování a k zachování t�chto zm�n. Metodika �asné a krátké 
intervence pat�í do okruhu p�ístup� BT behaviorální terapie a KBT kognitivn�-
behaviorální terapie, je založena na principech a technikách motiva�ních 
rozhovor�, na budování a posilování motivace klient� ke zm�n� nežádoucího 
chování.“ (Kalina, 2008, s.172). Velkým úskalím v sou�asném zdravotnickém 
prost�edí m�že být práv� zcela opa�ný p�ístup. Direktivní, restriktivní sm��ování   
pacient� s alkoholovým problémem výhradn� k trvalé abstinenci, bez  rozdílu zda 
se jedná o rizikové uživatele, škodliv� užívající nebo již závislé. Z výsledk� studie 
vyplývá, že by bylo nesnadné, nebo tém�� nemožné zavád�t do práce zdravotních 
sester novou metodu krátké intervence, aniž by celý tým na odd�leních v�etn� 
léka�� a managementu metodu SKI znal. Mohly by nastat situace, že sestra bude 
pacienta vést a podporovat k redukci pití a jeho ošet�ující léka� od n�j bude 
nekompromisn� vyžadovat  p�ísnou abstinenci.  

Jednorázové zaškolení v metod� SKI nep�ineslo sestrám pocit dostate�né  
erudice. Anderson (2005, s.101) konstatuje: „Povýšení zkušenosti a ú�innosti 
praktických léka�� v práci s problémy v d�sledku pití alkoholu vyžaduje edukace a 
vyškolení, ale také podporu/pomoc v práci, zvyšující sebed�v�ru a odhodlání.“         

V hledání ú�inných strategií, jak implementovat metodu SKI do 
ošet�ovatelské praxe se odrazily obecné zkušenosti se zavád�ním nových metod. 
Jednozna�n� osv�d�eným a pro sestry atraktivním zp�sobem je seminá� 
s praktickým nácvikem. Distribuce p�íru�ky sama o sob� by byla vhodným 
dopl�kem, který m�že p�isp�t k vyšší informovanosti, ale sou�asn� m�že mít i 
opa�ný efekt, protože v systému práce sester je  mnoho metodických pokyn�, jsou 
jimi p�esyceny, a proto se m�že v��i nim objevit i averze.  

Pom�rn� jasn� byla vydefinována forma spolupráce s odborníkem, nejlépe 
adiktologem. Jednalo by se o kolegiální podporu, orientovanou na konkrétní 
pot�eby sester v p�ípad�, že se vyskytnou potíže p�i aplikaci SKI. Nejvhodn�jší by 
byly skupinové seminá�e, p�ímé konzultace na pracovišti, eventueln� také 
telefonické kontakty pro naléhav�jší konzultace. D�ležitou roli v zajišt�ní 
návaznosti pé�e o pacienty s vysokým rizikem a o závislé, by mohla mít pracovní 
pozice adiktologa p�sobícího p�ímo v nemocnici. Obdobným zp�sobem zde 
funguje systém nutri�ního poradenství, v p�ípad� pozitivního screeningu 
provedeného sestrou je pacient p�edán do pé�e nutri�ního terapeuta. 
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  Velké spektrum názor� p�inesl návrh na vytvo�ení standardu pro aplikaci 
metody SKI v ošet�ovatelství. V širším pojetí je alkoholická problematika velmi 
citlivým tématem. Jak již bylo zmín�no,  zabývat se metodou SKI u rizikového a 
škodlivého pití vyžaduje dobrou znalost technik a postup�, dostate�né 
komunika�ní schopnosti, ale p�edevším osobní zainteresovanost a vysokou míru 
empatie. Kalina (2008, s.172) vystihuje celou její složitost takto: „�asné a krátké 
intervence mají rozsáhlé uplatn�ní a vysokou ú�innost, je však p�i nich d�ležité 
dbát na pravidlo „ned�láme co neumíme“. Vrátíme-li se k tomu, že standard v 
podob� adaptace metodologie SKI pro ošet�ovatelství by m�l být závazným 
na�ízením a p�ímo povinností pro všechny sestry, mohlo by docházet k jeho 
neú�elnému a pouze formálnímu napln�ní.  

P�vodním zám�rem v rámci díl�ího zkoumání bylo mimo jiné nalézt 
konkrétní skupiny pacient� a situace, za kterých by se ve všech zdravotnických 
provozech systematický screening mohl provád�l. Podobn� se touto otázkou 
zabývá Anderson (2005, s.64). Uvádí, že skute�n� preventivní p�ístup se dosáhne 
jen p�i systematickém zjiš�ování, ale sou�asn� navrhuje p�echodná stádia  
v procesu realizace, kdy by screening byl p�izp�soben provozním nárok�m. Také 
v p�ípad� našeho regionu se vyskytly velké názorové rozdíly, zda je reálné 
uplat�ovat screening plošn� v rámci anamnestických rozhovor� nov� p�ijatých 
pacient�, nebo zda provád�t screening až po n�kolika dnech hospitalizace, nebo 
se zam��it pouze na pacienty z rizikových skupin. V tomto ohledu bude vhodné 
p�vodní zám�r jednotného systému p�ehodnotit, realizace screeningu by m�la 
p�edn� vycházet ze skladby pacient� v jednotlivých medicínských oborech a 
sou�asn� by m�ly být respektovány zavedené postupy ošet�ovatelské pé�e na  
pracovištích.  
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5. ZÁV�R 

Práce ve své záv�re�né podobn� nalezla možnosti zavedení SKI do  
ošet�ovatelské praxe p�edevším v sestrách samotných, v jejich osobním 
potenciálu. Zavedení program� SKI do praxe je také proces „zm�ny“ se všemi 
jeho principy budování a posilování motivace. Zdravotním sestrám p�i zavád�ním 
SKI tak p�ipadne nelehký úkol, budou muset samy projít zm�nou v chování a 
postojích k alkoholové problematice, aby mohly vést a podporovat ke zm�n� své 
pacienty. V dostate�n� podn�tném pracovním prost�edí, které pro n� zajistí také 
podporu, usm�r�ování a energetizaci by mohl mít tento proces velkou nad�ji na 
úsp�ch.9  

Nereálným cílem by bylo dosáhnout radikální zm�ny v p�ístupu 
k alkoholové prevenci formou direktivního nátlaku, „na�ízením shora“. Proces 
implementace SKI do ošet�ovatelské praxe by m�la zahájit po�áte�ní otev�ená 
diskuse, teprve pak by mohlo následovat osvojování díl�ích technik a znalostí. 
Pocit vlastních kompetencí a  sebed�v�ry v poskytování SKI sestrám p�inese až  
�as spolu s praxí, zmi�ovanou trvalou podporou a odborným vedením. 

Doporu�ením pro další výzkum je navázat na výsledky této studie, 
zrealizovat na základ� objevených skute�ností pilotní projekt, do kterého by byly 
zapojeny sestry z jednoho odd�lení nemocnice tohoto regionu. Zhodnocení 
projektu by mohlo ukázat sm�r dalšího vývoje v zavedení SKI na ostatních 
odd�leních i v  primární pé�i. 

 Výstupy z této práce budou ve zkrácené verzi poskytnuty managementu 
ošet�ovatelské pé�e v regionální nemocnici, ve které výzkum probíhal.  
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7 Voln� podle Kalina  (2013), kapitola 29.   



  

 

Použité zdroje: 

Anderson, P., Baumberg, B and McNeill, A. (2005). Alcohol in Europe. London: 
Institute of Alcohol Studies. 

Anderson, P., Gual, A., Colom, J. (2005) Alcohol and Primary Health Care: Clinical 
Guidelines on Identification and Brief Interventions. Barcelona: Department of Health 
of Catalonia.  

Babor, T ., Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham, K., et al 
(2003) Alcohol: No Ordinary Commodity. Research and Public Policy. Oxford Medical 
Publication, Oxford University Press. 

Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G.: 2001. AUDIT: The 
Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. 
Second Edition. Geneva: World Health Organization. Internetové stránky: http: 
www.adiktologie.cz [4.ledna 2014] 

Babor T., Higgins J.C.(2003). Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití, 
manuál pro použití v primární pé�i. �eské vydání p�ipravili Sovinová, H. a Csémy, L. 
(2010). První vydání. Praha: Státní zdravotní ústav. SZÚ, ISBN – 978 -80-7071-316-
7 

Bagnardi, V., Blangiardo, M., La Vecchia, C., et al (2001). Alcohol consumption and 
the risk of cancer: A metaanalysis. Alcohol Research & Health. Internetové stránky: 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh25-4/263-270.pdf [15.1.2014] 

Csémy, L., Sovinová, H. (2013). Užívání tabáku a alkoholu v 	eské republice 2012. 
Státní zdravotní ústav. Internetové stránky : www.szu. Cz 

Cuijpers, P., Riper,H.& Lemmens,L. (2004). The effects on mortality of brief 
intervention for problem drinking: a meta-analysis,. Addiction, 99, 839-845 

Edwards, G. & Gross, M. M. (2005) Alcohol dependence: provisional description of a 
clinical syndrome. In: Anderson, P., Gual, A., Colom, J.: Alkohol and Primary  

Gavora, P.(2010):Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido  

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), (2012). Internetové stránky: 
http://www.who.cz/ hbsc.org/ [12.3.2014] 

Hendel, J. (2008). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace.2. 
aktualizované vydání . Praha: Portál  

  Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.(2002). Psychiatrie.  Praha:TIGIS 

Kalina, K., et al. (2001). Mezioborový glosá� pojm� z oblasti drog a drogových 
závislostí. Praha: Ú�ad vlády �R, o.s. Filia Nova. 

Kalina, K., a kol. (2008). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing, a.s. 



  

 

Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatn�ní v adiktologii. Praha 
:Grada publishing, a.s. 

Kohoutová, I. (2013). Odhad vlivu konzumace alkoholu na úmrtnosti v 	eské 
republice. Adiktologie, 13/1,14-23.  

Linhartová, V. (2007). Praktická komunikace v medicín�. Praha: Grada Publishing. 

Lock CA and Kaner EFS. Implementation of brief alcohol interventions by nurses in 
primary care: do non-clinical factors influence practice? Family ractice 2004;  
21: 270–275. Internetové stránky.http://fampra.oxfordjournals.org/content/21/3/270.full 
[1.5.2014] 

Mastiliaková, D. (2003). Úvod do ošet�ovatelství I.díl, systémový p�ístup. 
Praha:Univerzita Karlova. 

Mazzaglia, G., Britton, AR. , Altmann, DR., Chenet, L. (2001): Exploring the 
relationship between alcohol consumption and non-fatal or fatal stroke: a systematic 
review. Addiction, 96, 1743-1756  

Mikuláštik, M. (2003). Komunika�ní dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing,  

Miller, William R., Rollnick, Stehen. (2002). Motivational interviewing: prepaeing 
people for change. 2nd rev.edition. New York: The Guilford Press, 2002. 428 s. 

Miovský,M., �ablová, L., Jurystová,L. (2013). 	asná diagnostika a krátké 
intervence v adiktologii. Kapitola 14, in. Kalina, K., a kol. (v tisku, 2014). Klinická 
adiktologie.Praha: Grada Publishing. 

Miovský M. (2006): Kvalitativní p�ístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: 
Grada Publishing.  

Ml�och, Z. (2009). Zdravotní sestra jako osobnost, které si ostatní váží i neváží. 
Internetové stránky. http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/zamysleni [15.1.2014] 

Národní monitorovací st�edisko pro drogy a drogové závislosti (2012). �eši a 
alkohol v dob� prohibice. Praha: Ú�ad vlády �R. Notes: Tisková zpráva, zve�ejn�na 
dne 14.12.2012. 

Nešpor, K. (2011). Návykové chování a závislost. 4. vydání. Praha: Portál.  

Plevová, I., a kol. (2011). Ošet�ovatelství I. Praha: Grada Publishiing 

Popov , P. (2003). Alkohol. In Kalina, K. a kol. (2003) Drogy a drogové závislosti – 
mezioborový p�ístup.1. díl. Kapitola 3/1. Praha: NMS/Ú�ad vlády �R  

Popov, P. a kol. (2012) M�že být alkohol z rukou léka�e lékem? Medical Tribune 
25/2012 str.D7 



  

 

Popov, P. (2013) Problematika alkoholu v �R z pohledu adiktologie ( a krátce o 
historii p�ístup� ka alkoholismu). Revue �LA, ro�ník 9/2013. Internetové stránky: 
http://www.tribune.cz/clanek/30990 [13.12.2013] 

Rehm, J., Kevin, D. Shield., Maximilien,  X.,   Gmel, G., Frick, U. (2012). Alcohol 
consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe: 
Potential gains from effective interventions for alcohol dependence. Internetové 
stránky:  http://www.camh.ca/  . [20.1.2014] 

Room, R, Monteiro, M., Gmel, G., Graham, K., Rehn, N. , Sempos, C.T., Jernigan, 
D. (2005). Alcohol as a risk factor for global burden of disease. Internetové stránky: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12970584
 [ 2.2.2013]  

Sournia, J.-Ch.. (1999). D�jiny pijáctví. P�eložili Galina Kavanová a Petr Himmel. 
Praha: Garamond. 

Š�astná, L. (2010). Nástroje pro evaluaci preventivních a lé�ebných program�. 
Internetové stránky: http://www.adiktologie.cz [ 5.5.2014] 

The Fast Alkohol Screening Test. Internetové stránky: 
http://alcoholism.about.com/od/about/u/symptoms.htm [11.7.2014] 

Turner, C. (2005). How much alkohol is in a „standard drink: an analysis of 125 
studies. In: Anderson, P., Gual, A., Colom, J.: Alkohol and Primary Health Care: 
Clinical Guidelines on Identification and Brief Interventions (pp.13-15). Barcelona: 
Department of Health of Catalonia.  

Wilk, A .I., Jensen, N.M. & Havighurst, T.C.(1997) Meta-analysis of randomized 
control trials addressing brief interventions in heavy alcohol drinking, Journal of 
General Internal Medicine, 12,274-283 

WHO.(2011). Global Status Report on Alcohol and Health. Internetové stránky: 
http://ec.europa.eu/health/alcohol/events/ev_20131022_en.htm [2.1.2014] 

 Zábranský, T., B�lá�ková, V., Štefunková, M., Vopravil, J., & Langrová, M. (2011). 
Spole�enské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v 	R v roce 
2007. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v 
Praze. 

www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vykazy_sber_dattp://www. 
www.drogy-info.cz/ 
http://ec.europa.eu/health/alcohol/portal/news/index_cs.htm 
http://poradna.adiktologie.cz/ 
www.uzis.cz/  
http://www.who.int/en/ 
 


