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příloha A - Vyjádření etické komise  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Příloha B – Struktura rozhovoru 

Otázky pro pacienty 

 

Otázky vztahující se k informacím o spánku v domácím prostředí. 

 

1) Máte problémy s usínáním?  

2) Máte problémy s probouzením se v noci? 

3) Máte problémy s časným probuzením? 

4) Užíváte doma léky na spaní? 

5) Pomáhají Vám nějaké aktivity nebo rituály ke zlepšení spánku? 

6) Spíte doma během dne? 

 

Otázky vztahující se k informacím o spánku během hospitalizace. 

 

7) Jak jste se dnes vyspal?  

8) Máte zde problém s usínáním? 

9) Máte problémy s probouzením se během noci? 

10) Máte problémy s časným probouzením? 

11) Spíte zde během dne?  

12) Užíváte zde nějaké léky na spaní? 

13) Je zde něco, co Vás vzbudí během spánku? 

14) Dokážete říct, kolik hodin spíte, bez toho aniž by byl Váš spánek narušen?   

 

 

 



 

Příloha C – Dotazník 

Vážené kolegyně a kolegové, 

jmenuji se Karolína Svobodová a jsem studentkou 1. LF UK. V rámci navazujícího 
magisterského studia v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče zpracovávám 
diplomovou práci na téma „Potřeba spánku nemocných v intenzivní péči“ a ráda bych Vás 
touto cestou požádala o vyplnění krátkého dotazníku podle reálných a pravdivých 
skutečností. Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze ke sběru dat do empirické 
části diplomové práce.  

Při vyplnění ankety, zaškrtnete prosím, jednu Vámi vybranou odpověď, pokud 
není uvedeno jinak a v případě odpovědi „jiné“ uveďte Vámi míněnou odpověď. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas  

Karolína Svobodová 

 

 

1. Ve kterém zdravotnickém zařízení pracujete? 

� Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
� Ústřední vojenská nemocnice v Praze 

 

2. Pracujete na  
� JIP 
� ARO 

 

3. Jaký typ ošetřovací jednotky představuje Vaše pracoviště?  

� Sálový typ (lůžka oddělena plentou) 

� Boxový typ (níže prosím zaškrtněte, kolik lůžek máte na boxu.  Můžete vybrat i více 
odpovědí) 

� Jednolůžkový 
� Dvoulůžkový 

� Třílůžkový 
� vícelůžkový 

 

 

 



 

4. Jak dlouho již pracujete na ARO či JIP? 
� 0–5 let 
� 6-10 let 

� 11-15 let 
� 16 a více let 

 

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je 

� Střední zdravotnická škola 

� Střední zdravotnická škola a 
specializační vzdělání 

� Vyšší odborná škola 
� Vyšší odborná škola a specializační 

vzdělání 
� Vysoká škola 

� Vysoká škola a specializační 
vzdělání 

 
�  Jiné, prosím 

uveďte……………………………

….....................................................

............... 

 

 

6. Byl/a jste někdy Vy osobně  hospitalizován/a na ARO či JIP? 

 
�  Ano  

 

�  Ne  

 

 

7. Byl někdo z Vašich příbuzných někdy hospitalizovaný na ARO či JIP? 

 
�  Ano  � Ne 

 

8. Je podle Vás spánek důležitý během léčebného procesu nemocného? 

 
�  Ano 

 
�  Ne 

9. Co podle Vás může narušovat spánek nemocného? (možnost více odpovědí)  

 

�  Aktuální stav nemocného 

� Nedostatek soukromí � Bolest 



 

� Strach, úzkost 

� Teplota v pokoji (teplo/zima) 
� Nepohodlné lůžko 

� neinvazivní měření krevního tlaku 
– manžetou 

� Hluk  

� Světlo 
� Ostatní spolupacienti 

� Alarmy monitorů, infuzních pump, 
lineárních dávkovačů, ventilátorů, 
apod. 

� Absence nočního osvětlení 

� Zdravotnický personál 

� Invazivní výkony prováděné v noci  

� Invazivní výkony prováděné v noci 
u spolupacienta 

� Nedostatek informací o pacientovi 
(spánkové zvyky, rituály a pod.) 

�  Jiné, prosím 
uveďte…………………. 

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………….. 

 

 

10. Jsou některé činnosti z harmonogramu práce, které provádíte během noční směny? 

 

�  Ano  

 
�  Ne  

 

 

 

 

 

Pokud jste odpověděle ne, mužete 
ukončit vyplňování dotazníku 

 

11. V jaké době tyto činnosti v rámci noční směny obvykle provádíte? 

 
� Do 22. hodiny  

� Po 22. hodiny 

 

 



 

12. Pokud tyto činnosti provádíte po 22. hodině, které okolnosti Vás k tomu vedou? 

(možnost více odpovědí) 

 

� Dříve to nestihnu, protože pečuji o pacienty 

� Přejímám nového pacienta/pacienty 
� Administrativní práce 
� Harmonogram plním, až se mi chce 

� Jiné………………………………………………………………….. 

 

Ještě jednou Vám děkuji za Váš čas. 

S pozdravem Karolína Svobodová 

 

 



 

Příloha D – Přepis rozhovorů 

 Respondent č. 1 

• Typ ošetřovací jednotky: dvoulůžkový box 

Pacient v domácím prostředí problémy s usínáním nemívá, v noci se často budí v případě, 
kdy před usnutím vypije více vody (cca dvě skleničky), poté se budí s nucením na záchod 
mezi půlnocí a jednou hodinou ranní. S časným probouzením problémy nemívá, celkem 
doma spí šest hodin a hypnotika neužívá. Nemá potřebu spát během dne, ale často u 
televize jen tak odpočívá. Před spánkem si doma pokaždé větrá a rád poslouchá hudbu. 
V průběhu spánku je rušen pouze potřebou jít na záchod a svůj spánek hodnotí jako 
spokojený.   

Pacient se dnes vyspal dobře, během hospitalizace nemá problémy s usínáním ani s časným 
probouzením se. Hypnotika ordinována nejsou a nevyžaduje vlastní rituály před spánkem 
v nemocnici. Na rozdíl od domácího prostředí, kde nemá potřebu spát během dne, 
v nemocnici spí dvě až tři hodiny v průběhu dne. Během noci ho nic zásadního neruší. Bez 
toho aniž by byl spánek narušený, spí zhruba sedm hodin a po probuzení se cítí vyspalý.   

 

Respondent č. 2 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient neudává žádné potíže se spánkem v domácím prostředí. Celkem spí osm hodin a 
neužívá žádné léky k navození spánku. Během dne spí zhruba hodinu a celkově svůj 
spánek v domácím prostředí hodnotí jako uspokojivý.  

Pacient neudává ani problémy se spánkem v průběhu hospitalizace. Pacient nemá problém 
s usínáním, ani s častým probouzením se v noci. Po probuzení se cítí většinou unavený.. 
Celkem v noci spí sedm hodin, hypnotika ordinována nejsou. Pacient v průběhu dne téměř 
nespí.  

 

Respondent č. 3 

• Typ ošetřovací jednotky: jednolůžkový box 

Pacientovi trvá v domácím prostředí většinou hodinu někdy i déle než usne. Poté se někdy 
v noci probudí, protože má žízeň. Kvalitu celkového spánku to neovlivňuje, pacient 
nerozlišuje, že by se vyspal lépe v noci, kdy tyto pocity žízně nemá.  Tyto pocity se 
neobjevují každou noc, ale zhruba čtyřikrát do týdne. Poté, co uspokojí potřebu žízně, 
usíná v pořádku. Problémy s časným probouzením neudává, hypnotika neužívá a celkem 



 

spí šest hodin. Odpoledne rád na 2 hodiny chodí spát. Pacienta v poslední době zmíněné 
obtíže se spánkem trápí, ale zatím nepřemýšlel o návštěvě lékaře. Na konci první části 
rozhovoru zhodnotil spánek slovy spíše nespokojený.  

Dnes se pacient vyspal špatně a v zásadě si nepamatuje, že by se během hospitalizace 
někdy dobře vyspal, cítí se unavený a bez chuti do života. Udává problémy s usínáním 
z psychických důvodů, má strach a cituji: „mozek to nebere.“ Během noci se budí. Během 
dne v průběhu hospitalizace nespí, snaží se aktivizovat, jak říká: „sestřičky mě posazují do 
křesla.“. Hypnotika nejsou ordinována a pacient je nevyžaduje. Během noci ho zpravidla 
probudí nevolnost a úzkost, a bez toho aniž by byl spánek narušený, spí maximálně dvě 
hodiny.  

 

Respondent č. 4 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient neudává problémy s usínáním, s probouzením se v noci ani s časným probouzením 
se v domácím prostředí. Hypnotika neužívá a nemá žádné speciální rituály. V průběhu dne 
doma většinou nespí. Svůj spánek v domácím prostředí hodnotí jako spokojený. 

Pacient se dnes vyspal dobře, neudává problémy se spánkem v průběhu hospitalizace. 
Přiznává, že v průběhu dne, nemá co dělat a tak podřimuje. Po zhodnocení, zda má 
narušený spánek tak uvedl, že spí v noci tak tři hodiny, protože je na jednotce intenzivní 
péče je hluk. Většinou se probudí na podkladě zvuku z alarmů a hluku od okolních 
spolupacientů. Po probuzení se cítí unavený.    

 

Respondent č. 5 

• Typ ošetřovací jednotky: dvoulůžkový box 

Pacient v domácím prostředí nemá problémy s usínáním, spánek má v noci téměř ničím 
nerušený, pouze se smíchem odpovídá, že ho občas ruší partnerovo hlasité chrápání. 
Pacient sice pracuje v továrně na směny, ale za ty roky si zvykl, a proto neudává žádné 
potíže se spánkem. Žádné léky na spaní neužívá a celková doba spánku činí šest až sedm 
hodin. Pokud zrovna nespí po noční směně, tak během dne zásadně nespí. Před spánkem si 
rád čte nebo se dívá na televizi, uvádí, že často u televize usíná a svůj spánek hodnotí jako 
spokojený.  

Pacient uvádí, že dnešní noc vyspal špatně, v noci ho vzbudil rušný chod oddělení a příjem 
spolupacienta kolem třetí hodiny ranní. Pacient uvádí, že během hospitalizace má problém 
s usínáním, hlavně z důvodu provozního hluku a světla. I s časným probouzením má 
během hospitalizace problémy, ruší ho alarmy, měření neinvazivního tlaku na levé horní 



 

končetině a okolní pacienti. Neužívá hypnotika a nevyžaduje svoje rituály před spánkem, 
na čtení je moc unavený. Celkem v nemocnici bez toho aniž by se v noci vzbudil, spí dvě 
až tři hodiny. Během noci ho ruší světlo, hluk, sestry, které si hlasitě povídají a hlučně 
zacházejí s přístroji a nástroji. Pacient se po probuzení cítí unaveně, a proto spánek dohání 
během dne, spí zhruba pět hodin. 

 

Respondent č. 6 

• Informace o hospitalizaci: 8. den hospitalizace, zmatený 

• Typ ošetřovací jednotky: dvoulůžkový box 

Pacient neudává problémy s usínáním, v noci se budí na podkladě nutnosti močení (třikrát 
za noc). Neužívá žádné léky na spaní a celkem spí šest až sedm hodin. Po obědě spíše 
odpočívá a večer pro lepší spánek nevyžaduje žádné speciální rituály nebo aktivity. Během 
spánku ho doma ruší pouze nucení na močení. Pacient celkově svůj spánek v domácím 
prostředí hodnotí jako uspokojivý.  

Během rozhovoru byl pacient zmatený, v dokumentaci jsem našla informaci, týkající se 
nutnosti použití omezujících prostředků, proto jsem podobné otázky položila ošetřující 
sestře a z toho vyšla neshoda. Pacient uvádí, že se v noci vyspal dobře, nestěžoval si na 
žádný problém s usínáním. V noci se budí, udává, že tam pořád někdo chodí. Říká, že má 
problém s časným probouzením se, když jsem požádala o specifikování, nedokázal 
odpovědět. Nedokázal ani odpověď kolik hodin spí bez toho aniž by byl spánek narušený, 
ale po probuzení se prý cítí nevyspalý Během dne v průběhu hospitalizace spí, pouze 
pokud ho nechají, jinak ho pořád někdo budí. Na otázku, jak vnímá práci, kterou provádí 
zdravotnický personál během noční směny, odpověděl, že pořád něco dělají a mluví. Na 
základě rozhovoru s ošetřující sestrou jsem se dověděla, že pacient byl neklidný, vstával 
z lůžka, vytrhával si invazivní vstupy, proto bylo nutné použít omezující prostředky. Stav 
vyžadoval i opakované bolusové podání neuroleptika Tiapridal intravenózně.  Kolem 
čtvrté hodiny ranní se zklidnil a usnul.  

 

Respondent č. 7 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient v domácím prostředí nemá problém s usínáním, ale během noci ho budí dráždivý 
kašel. Problém s časným probouzením neudává, celkem spí pět až šest hodin. Užívá 
hypnotikum Stilnox při obtížích, ale poslední tři týdny má od praktického lékaře 
naordinován tabletový lék Kodein k tlumení kašle a ten na něho působí tlumivě, proto 
poslední dobou Stilnox neužívá. Během dne doma poslední dobou často pospává i klidně 
dvě hodiny. K navození spánku mu pomáhá vyvětraná místnost, horká koupel nebo sprcha. 



 

Během spánku ho ruší především dráždivý kašel a svůj spánek hodnotí spíše slovy 
nespokojený. 

Pacient se v nemocnici vyspal špatně, poukazuje na problém s usínáním, kvůli onemocnění 
a také mu vadí vynucená poloha na zádech. Říká: „rád spím na břiše, ale v nemocnici 
nemohu, protože mě tahá hadička.“  V noci se často probouzí z důvodu polohy, ale také 
kvůli problémům s dýcháním. Nepříjemně vnímá dnešní ranní brzké probuzení sestrou 
okolo páté hodiny z důvodu aplikace inhalační terapie. Řekl: „V půl páté přišla sestra a 
dala mi masku na obličej.“  Již před tímto samotným probuzením vnímal hluk přicházející 
od lůžek okolních nemocných. Během dne spal jednu až dvě hodiny, protože se cítí 
nevyspale. Hypnotika jsou ordinována a podávána. Aniž by byl spánek v noci narušen, spal 
cca dvě hodiny, velmi ho rušilo světlo a hluk. Večerní i ranní koupel na lůžku mu vadí, rád 
by šel do sprchy, ale zatím to neumožňuje jeho zdravotní stav. Příčinou častého probouzení 
v noci je již výše zmiňovaná vynucená poloha.  

 

Respondent č. 8 

• Typ ošetřovací jednotky: jednolůžkový box 

Pacient neudává obtíže s usínáním, ale bojí se být sám, nedávno mu zemřela žena, proto po 
usnutí se v noci často, protože má špatné sny. Celkem spí šest hodin a neudává problémy 
s časným probouzením se. Poslední rok užívá hypnotikum Stlinox,, který mu předepsal 
praktický lékař. Během dne spíše odpočívá, říká: „jak jsem sám, tak mě nic nebaví.“ 
Během spánku ho ruší špatné sny, které ho probudí zhruba dvakrát do noci. Pacient 
hodnotí svůj spánek v domácím prostředí od doby, co užívá hypnotika celkem spokojeně. 

Pacient uvádí, že se vyspal špatně, bojí se a má strach ze smrti. I během hospitalizace má 
problémy s usínáním, ale je rád, že je mezi lidmi a personálem. Byly mu naordinovány 
hypnotika, pozitivně vnímá, že už nemá tak špatné sny, ale zároveň se ráno cítí nevyspalý. 
Během dne spíš jen pospává, spíše v kratších časových intervalech podřimuje. Aniž by byl 
spánek narušen, spí zhruba čtyři hodiny, ale zároveň subjektivně vnímá, že se kvalita 
spánku postupně zlepšuje.  

 

Respondent č. 9 

• Typ ošetřovací jednotky: třílůžkový box 

Pacient uvádí, že v domácím prostředí nemá problémy se spánkem, ale říká: „když nejdu 
do hospody, tak si musím dát pivo na dobrý spánek.“ Problémem je nutnost časného 
vstávání do zaměstnání, a to kolem páté hodiny ranní, jak říká: „nikdy jsem si ten režim 
moc nezvyknul.“  Léky na spaní neužívá a celkem spí doma šest hodin. Během dne spí 



 

vždy, když je po noční směně a to zpravidla činí 6 hodin.. Pro zlepšení spánku pije před 
spaním pivo. Pacient hodnotí svůj spánek jako bezproblémový a spokojený. 

Pacient udává, že se na dnešek vyspal špatně, z důvodu bolestí břicha, které sice byly 
tlumeny analgetiky, ale podle pacienta nedostatečně, protože si na silnou bolest i přes 
podání léků stěžoval. Na cílenou otázku, zda ošetřující personál reagoval na jeho projevy 
bolesti, odpověděl, že ano, jak říká: „Lékař mi sdělil, že mi zavedou hadičku do páteře.“   
Během rozhovoru si na bolest již nestěžoval, pociťuje pouze pnutí v oblasti břicha. Uvádí, 
že během hospitalizace mu trvá zhruba tři hodiny, než usne a trápí ho hlavně bolest 
způsobená základním onemocněním. V noci ho budí hluk, který způsobují ostatní pacienti 
a ošetřující personál. Budí ho časně ráno brzké výkony prováděné u něho samotného i u 
ostatních spolupacientů. Hypnotika ordinovány nemá, ale přemýšlí, že by si o ně řekl. 
Celkově se cítí hodně špatně, že ani pivo by mu před spánkem nepomohlo. Pacient 
zhodnotil, že v noci vůbec nespal. a proto jej dohání během dne, kdy prospí asi tak čtyři až 
pět hodin. V noci ho tedy nejvíce ruší bolest, hluk na oddělení a zdravotnický personál. Po 
probuzení i celý den se cítí unavený. 

 

Respondent č. 10 

• Typ ošetřovací jednotky: jednolůžkový box 

Pacient neudává problémy s usínáním v domácím prostředí. V noci se budí zpravidla ve 
čtyři hodiny ráno, protože manželka odchází do práce. Potom co ho manželka probudí 
udává, že za pár minut opět usíná. Hypnotika neužívá a celkem spí šest až sedm hodin. 
K usínání mu pomáhá čerství vzduch a sledování televize. Doma během dne zásadně nespí 
a spánek v domácím prostředí hodnotí jako uspokojivý. 

Pacient na otázku jak se dnes vyspal, odpověděl, že velice špatně. Problém s usnutím 
neudával, ale jeho spánek byl během noci neustále rušen. Nejvíce mu vadili hlučné sestry, 
které si hlasitě povídaly, měření neinvazivního tlaku v hodinovém intervalu a světlo na 
chodbě. Z důvodu nekvalitního spánku v noci, pospává během dne. V den, kdy probíhal 
rozhovor, pacient uvedl, že přes den zatím spal dvě hodiny, protože po předchozí noci se 
cítí nevyspalý a zároveň udával, že vůbec nespal a cítí se vyčerpaný 

 

Respondent č. 11 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient nemá problémy s usínáním v domácím prostředí. V noci se budí pouze, aby 
nezameškal budík. Časně se pacient neprobouzí. Hypnotika neužívá a spí celkem sedm 
hodin a nemá potřebu spát ani odpočívat v odpoledních hodinách. Žádné aktivity ani 



 

rituály ke zlepšení spánku neprovádí a během spánku ho nic neruší. Pacient svůj spánek 
v domácím prostředí hodnotí jako spokojený.  

Pacient v nemocnici spí špatně a po probuzení cítí unavený. Udává problémy s usínáním 
hlavně v souvislosti s nutnosti hospitalizace, ale v noci se často budí na podkladě 
neinvazivního měření krevního tlaku. Spí, dokud ho personál neprobudí, což se děje až při 
plnění ranních ordinací. Během dne spí tři až pět hodin. Během hospitalizace neužívá 
žádná hypnotika. Nejvíce ho během spánku ruší monitor a hluk personálu, který souvisí 
s prováděním výkonů u spolupacientů a bez toho aniž by byl spánek rušen spal v noci pět 
hodin. 

 

Respondent č. 12 

• Typ ošetřující jednotky: jednolůžkový box 

Pacient v domácím prostředí trpí nespavostí. Udává problémy s usínáním, říká že mu trvá 
dvě hodiny, než usne, po usnutí se již v noci nebudí, spíše ho trápí hlavně ta oblast usínání. 
Hypnotika nevyžaduje, spíše se snaží dodržovat doporučení spánkové hygieny, na druhou 
stranu přiznává, že v poslední době každý den odpolední spí minimálně hodinu. Pacient 
není spokojen se svým spánkem v domácím prostředí, hodnotí ho slovy nekvalitní.  

Pacient během hospitalizace spí špatně, nemůže se hýbat, leží ve vynucené poloze na 
zádech a zároveň udává bolesti pravé nohy a to v oblasti kyčle. „Z toho ležení na zádech 
mě ještě začala bolet i krční páteř.“  Bolest je hlavním problémem, který brání v usínání. 
Podle dokumentace je bolest tlumena podáváním Novalginu intravenózně, ale přesto to 
pacienta bolí a dle jejích slov ošetřující personál nereaguje na projevy bolesti. Hůře se mu 
usíná, protože neustále myslí na to, že je nemocný. Udává, že se během noci se probudí 
(čtyřikrát) na základě bolesti, hluku monitoru a práce sester. Problémy s časným 
probuzením nemá, naopak by dospával noc. Během dne spí cca tři hodiny. Aniž by byl 
spánek narušen, spí čtyři hodiny, a po probuzení se cítí nevyspale. nejčastěji ho během 
noci ruší světlo na chodbě, vynucená poloha, bolest a práce sester, které na chodbě něco 
uklízejí nebo s něčím „bouchají“.  

 

Respondent č. 13 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient udává problémy s usínáním v domácím prostředí. Říká: „hodně cestuji po celém 
světě, a tak mám občas problémy s usínáním.“ Jakmile ale pacient usne již se v noci 
nebudí. Neudává problémy s časným probuzením se, naopak chodí spát pozdě a před 
desátou dopoledne se neprobouzí. Doma spí celkem sedm hodin. Občas (když je na 



 

cestách) užívá Circadin v tabletách, po kterém lépe usíná a kvalitněji se vyspí. I přes výše 
uvedené problémy s časovým pásmem pacientka hodnotí svůj spánek slovy celkem dobrý.  

Pacient se během hospitalizace vyspal špatně, spánek ruší nepohodlné lůžko a 
alarmy monitorů. Usínání narušují okolní spolupacienti naříkáním a hlukem. Obtěžuje ho, 
jak sestry ráno pracují. Spánkový deficit z noci se snaží dohnat spánkem přes den, kdy 
prospí tři hodiny. Na otázku kolik hodin spí, aniž by byl spánek narušen, odpověděl: 
„Nezamhouřil jsem oka během celé noci.“ O léky na spaní si neříká a nejvíce ho během 
spánku ruší sestry, které pečují o okolní pacienty. Spánek v nemocnici hodnotí jako 
nedostačující, cítí se vyčerpaná.  

 

Respondent č. 14 

• Typ ošetřovací jednotky: dvoulůžkový box 

Pacient v domácím prostředí neudává problémy s usínáním. S časným probouzením se také 
nemá problémy. Neví, jestli užívá nějaké léky na spaní. Během dne doma nespí, protože na 
to nemá čas. Ke zlepšení spánku si vždy doma větrá, rád spí s otevřeným oknem. V noci 
spánek nic neruší. Spánek v domácím prostředí hodnotí jako uspokojivý.  

Pacient se v nemocnici vyspal dobře. Problémy s usínáním během hospitalizace nemá a 
v noci ho nic neruší. Uvádí, že během dne moc nespí, spíše odpočívá. Ani neví, zda mu 
podávají léky na spaní. Hypnotika ordinovány nemá. Pacient nedokázal odpověď na 
otázku, kolik hodin spí, aniž by byl spánek narušený během noci. Svůj spánek v průběhu 
hospitalizace hodnotí jako dostačující a po probuzení se cítí vyspalý.   

 

Respondent č. 15  

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient neudává problémy s usínáním ani s časným probouzením se v domácím prostředí. 
Během noci spí bez narušení spánkového cyklu, občas ho nanejvýš probudí nucení jít na 
toaletu, ale není to pravidlem. Hypnotika doma neužívá a celkem spí sedm hodin. Rád 
usíná při sledování večerního programu České televize. Během dne obyčejně nemá čas 
spát, stále je vytížen zaměstnáním. Spánek v domácím prostředí hodnotí jako kvalitní a 
ničím nerušený. 

Pacient v nemocnici spí špatně, po probuzení se cítí unavený. Pacient udává problémy 
s usínáním, a to z důvodu hluku, přímého světlo z umělého osvětlení. V noci se nejčastěji 
probudí na základě provozního hluku, alarmů infuzních pump a okolních pacientů. 
Problém s časným probouzením neuvádí, spíš jak je výše uvedeno odkazuje na problém 
s usínáním, který hlavně způsobuje výše uvedený hluk, ale také ho sužuje, to že nemocný. 



 

nevnímá ani činnosti sester v rámci ranního harmonogramu. Dále uvádí, že během dne je 
v nemocnici větší klid, a tak během hospitalizace spí zhruba pět hodin. Neví, zda jsou 
ordinována hypnotika. Během noci spal zhruba hodinu, neustále ho něco rušilo a po 
probuzení se cítil velice slabě.  

 

Respondent č. 16 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient neudává potíže s usínáním ani s probouzením se během noci v domácím prostředí. 
Vzhledem k tomu, že pacient vstává na denní služby okolo čtvrté hodiny ranní, i po těch 
letech tvrdí, že si na tento režim nikdy moc nezvykl, a proto mívá problém s časným 
probouzením. Hypnotika doma neužívá a celkem spí šest hodin. Během dne v domácím 
prostředí spí po noční směně, zpravidla 6 – 7 hodin. Pacient problémy s usínáním neřeší, 
protože zatím nejsou tak validní, aby to zásadním způsobem ovlivnilo mentální a fyzický 
stav organismu, hodnotí spánek jako celkem spokojený.  

Pacient udává, že se v nemocnici vyspala špatně, po probuzení se cítí unaveně. Potíže 
s usínáním přisuzuje hlukem a světlem a v noci ji ze spánku ruší alarmy monitorů a 
personál. Nejvíce ho trápí potíže s časným probouzením se, protože pravidelně o půl šesté 
přichází uklizečka, která bouchá s koši a dělá hrozný hluk. V noci spí kontinuálně zhruba 
tři hodiny a v průběhu dne spí zhruba čtyři hodiny. Práce sester ho v noci neruší, chápe to, 
protože je jednou z nich, ale stěžuje si na neprofesionální přístup uklizečky, která jeho 
spánek pravidelně v půl šesté ráno skutečně narušuje. Říká: pravidelně o půl šesté přichází 
uklízečka, bouchá s koši a dělá hrozný rámus.“   

 

Respondent č. 17 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient neudává potíže s usínáním ani s probouzením se během noci a ani s časným 
probouzením v domácím prostředí. Doma žádné léky neužívá a celkem spí sedm hodin. 
Pacient během dne doma spí pouze o víkendu, ale nebyl schopen konkretizovat časový 
úsek denního spánku. Spánek doma klasifikuje jako dostatečný a uspokojivý.  

Pacient hodnotí dnešní spánek jako dobrý a cítí se dostatečně vyspalý. Neudává problémy 
s usínáním ani s probouzením se během noci. Udává, že je během dne unavený, a proto by 
pořád spal, zhruba prospí šest hodin. Během spánku ho nic neruší a neví, zda mu dávají 
léky na spaní. Aniž by byl spánek v noci narušený spal 2 hodiny 

 

 



 

 

Respondent č. 18 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient nemívá potíže s usínáním ani s probouzením se v domácím prostředí. Dříve, než se 
rozhodl zredukovat svoji váhu, mu ke zlepšení spánku pomáhalo dobré jídlo, udává se 
smíchem, v současné době si ale vystačí s horkou sprchou. Během spánku ji ruší přílišná 
fyzická aktivita při změně polohy a dále se smíchem uvádí, že hlad. Se svým spánkem je 
v domácím prostředí spokojený. 

Pacient se dnes vypsal špatně, po probuzení se cítil unaveně. Problém s usínáním má 
hlavně z důvodu nemoci a také mu vadí, že musí vůbec být v nemocnici.  Během spánku 
ho nejvíce rušilo nepohodlné lůžku, hluk, světlo a vlastní chrápání. Včera během dne 
pospával, zhruba 3 hodiny protože byl unavený po operaci a večer si vyžádal Stilnox. 
Večer chtěla jít do sprchy, která by ji celkově pomohla k lepšímu pocitu, ale ošetřující 
personál ji odmítnul s tím, že na ni nemají čas dohlížet. Pacient tvrdí, že aniž by byl jeho 
spánek narušený spal dvě hodiny. 

 

Respondent č. 19 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient neudává problémy s usínáním ani s probouzením se v noci. Ale udává, že často 
mívá potíže s probouzením se kolem páté hodiny a pak už nemůže usnout. Hypnotika 
neužívá a celkem spí šest hodin. Od té doby, co je v důchodu, což je deset let, během dne 
odpočívá. Večer rád čte knihy, aby lépe usnul. Během spánku ho nic neruší a svůj spánek 
v domácím prostředí hodnotí jako uspokojivý. 

Pacient se dneska vyspal špatně, po probuzení se cítil stále unavený. Pacient udává potíže 
usínáním, během hospitalizace ruší  hluk, celkově provoz a nedostatek soukromí. Během 
noci se leknutím probudí na podkladě hluků z alarmů. Pacient neví, zda mu podávají léky 
na spaní a říká, že nemá ani náladu na svoje oblíbené čtení, cítí se  příliš unavený. V noci 
spí, aniž by měl narušený spánek cca dvě hodiny, zároveň svůj spánek hodnotí jako 
nekvalitní, ruší ho okolní pacienti i hluk personálu, ale také ho obtěžuje světlo. Spánkový 
deficit dohání v průběhu dne, kdy je schopný prospat pět hodin.  

 

Respondent č. 20 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 



 

Pacient si nestěžuje na problémy se spánkem v domácím prostředí. Celkem spí sedm hodin 
a jediné co ho obtěžuje je ranní vstávání do zaměstnání. Po probuzení se cítí čilý a zásadně 
během dne doma nespí, se svým spánkem v domácím prostředí je spokojený. 

Pacient se dnes vyspal špatně. Pacient v nemocnici hodnotí svůj spánek jako bídný a cítí se 
nevyspalý. Večer mu dlouho trvá, než usne a pro vysoký krevní tlak, ho v noci obtěžuje 
neinvazivní měření krevního tlaku manžetou. Hypnotika ordinována nejsou. V noci se 
pacientovi nedaří dobře usnout,tvrdí, že vůbec nespal a proto většinou spí během dne, a to 
tři až čtyři hodiny. Během nočního klidu ho ruší hluk alarmů, měření krevního tlaku a 
spolupacienti.  

 

Respondent č. 21 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient neudává potíže s usínáním ani s probouzením se v noci v domácím prostředí. Na 
druhou stranu, si ale stěžuje na nespavost, která se projevuje časným probouzením se 
kolem šesté hodiny. Když se probudí v tuto hodinu, cítí se stále unavený, ale bohužel už 
nemůže znova usnout. Pacient užívá Stilnox v tabletách a celkem spí osm hodin. Jejím 
rituálem ke zlepšení spánku je už více než dvacet let četba. Pacient často po obědě 
odpočívá, cítí se během dne unavený, když se ráno brzo probudí. Pacient od doby, co užívá 
hypnotika, hodnotí svůj spánek v domácím prostředí jako celkem spokojený. 

Pacient se dnes vyspal špatně, udává, že v noci vůbec neusnul, a proto se cítí nevyspale. 
V noci mu spánek nic nerušilo, protože vůbec neusnul a byl ráda, že už bylo ráno a začaly 
se kolem něho provádět ošetřovatelské činnosti. Během dne v nemocnici spí, ale tvrdí, že 
spánek není moc kvalitní. Hypnotika nyní neužívá, ptal se lékaře a ten je nedoporučil 
v pooperačním období. Během noci velice silně vnímal hluk, světlo, ošetřující personál, 
který pečoval o okolní pacienty.  

 

Respondent č. 22 

• Typ ošetřovací jednotky: třílůžkový box 

Pacient neudává jakékoli problémy se spánkem v domácím prostředí. Hypnotika neužívá a 
celkem doma spí sedm hodin. Svůj spánek v domácím prostředí hodnotí jako spokojený.  

Pacient se vyspal dobře. Nestěžuje si na problémy s usínáním ani s probouzením se. 
Pacient sice tvrdí, že nemá problémy se spánkem, ale když jsem se ho zeptala, jestli byl 
v noci něčim rušen, přiznal, že sem tam slyší hluk z přístrojů. Hypnotika nejsou 
ordinované a ani je pacient nevyžaduje. V noci kontinuálně spí zhruba šest hodin a 
v průběhu dne spíše odpočívá, protože i tak se cítí unavený.  



 

 

Respondent č. 23 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient si nestěžuje na jakékoli problémy se spánkem. Neudává problémy s usínáním ani 
s častým probouzením se. V noci ho doma nic neruší. Celková doba spánku činí šest až 
sedm hodin a o lecích na spaní nikdy nepřemýšlel. se svým spánkem v domácím prostředí 
je spokojený.    

Pacient v nemocnici spí celkem dobře, neudává potíže s usínáním. V noci ji nic nebudí. 
Pacient v domácím prostředí zásadně odpoledne nespí, ale v průběhu hospitalizace se cítí 
unavený a sám přiznává, že zde spí i několik (cca pět) hodin v průběhu dne. Hypnotika 
nejsou ordinována a ani je pacient nevyžaduje, celková doba spánku bez toho aniž by byl 
narušený, činí dvě hodiny.  

 

Respondent č. 24 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient mívá potíže s usínáním v domácím prostředí, které se projevují nepříjemnými 
svalovými záškuby, a zároveň pacientovi trvá přibližně dvě hodiny, než usne. V noci se 
téměř nebudí. Kromě předchozí uvedených si na žádné jiné problémy nestěžuje. Hypnotika 
neužívá a celková doba spánku dosahuje šesti až sedmi hodin. Během dne hrozně rád 
odpočívá se svým spánkem v domácím prostředí je celkem spokojený.  

Pacient se vyspal celkem dobře. 

Pacient udává, že se dneska vyspal celkem dobře. Neudává problémy s usínáním, v noci se 
probudil, když slyšel hluk od okolních spolupacientů. Neví, zda mu jsou podávána 
hypnotika. Cítí se unavený, a proto v průběhu dne spí hodinu zhruba hodinu a poté 
odpočivá. V noci bez toho aniž by byl spánek narušený spal přibližně 3 hodiny.  

 

Respondent č. 25 

• Typ ošetřovací jednotky: jednolůžkový box 

Pacient si nestěžuje na jakékoliv  problémy se spánkem v domácím prostředí, svůj spánek 
hodnotí velice pozitivně, ale na druhou stranu se přiznává, že k tomu, aby byl jeho spánek 
skutečně kvalitní, potřebuje spát minimálně deset hodin. Z toho vyplývá, že si ráda přispí, 
vstává kolem desáté hodiny, ale přes den se snaží být aktivní, a tak již nepotřebuje spát 
v průběhu dne. Nepozoruje, že by mu pomáhaly ke zlepšení spánku nějaké speciální rituály 



 

ani hypnotika, které nikdy neužíval. Se svým spánkem v domácím prostředí je celkem 
spokojený.  

Pacient udává, že nemá problémy se spánkem, neuvádí potíže s usínáním ani s častým 
probouzením se.  Nicméně v průběhu hospitalizace se cítí unavený, a proto spí během dne, 
a to zhruba čtyři hodiny. Z důvodu zavedení ileostomie, která v noci odváděla vysoké 
odpady, ho v noci probudila nutnost výměny prostřednictvím ošetřujícího personálu a 
zároveň zápach z ileostomie. Hypnotika nejsou ordinována. Ze spánku ho ruší výše 
uvedená ileostomie, spojená se zápachem, ale i vynucenou polohou. Jak celkově hodnotí 
dopad na jeho spánek to zatím nemá, jak uvádí, cítí se dobře. Celková doba spánku bez 
toho, aniž by byl narušený činí pět hodin.  

 

Respondent č. 26 

• Typ ošetřovací jednotky: jednolůžkový box 

Pacient nepoukazuje na potíže s usínáním v domácím prostředí. V noci ho většinou nic 
neprobudí. Pacient spí celkem devět hodiny a neužívá žádné léky na spaní. přiznává, že rád 
a často po dobrém obědě odpočívá.  Svůj spánek v domácím prostředí hodnotí jako 
uspokojivý.  

Pacient se dnes vyspal dobře, neudává problémy s usínáním ani s probouzením se v noci. 
Hypnotika neužívá. Bez toho aniž by byl spánek v noci narušený spí celkem šest hodin, 
nicméně se v průběhu hospitalizace cítí unavený, a tak se snaží odpočívat v odpoledních 
hodinách. V noci ho nic neruší. 

 

Respondent č. 27 

• Typ ošetřovací jednotky: dvoulůžkový box 

Pacient neudává žádné problémy se spánkem v domácím prostředí. Neudává problémy 
s usínáním ani s častým probouzením se a ani s časným probouzením se. Je zvyklý spát 
v průběhu dne přibližně dvě hodiny. Ke zlepšení spánku nemá žádné speciální aktivity ani 
rituály. 

Pacient se dnes vyspal dobře, ale přiznává, že se cítí unavený, že hospitalizace na jednotce 
intenzivní péče je náročná. Ale zároveň neudává problém s usínáním ani častým 
probouzením se. Neví, zda mu podávají hypnotika. Svůj spánek hodnotí velice pozitivně. 
V průběhu dne spí zhruba čtyři hodiny. Pacientovi nevadí další spolupacient, naopak je 
rád, že na boxe není sám.  

Respondent č. 28 



 

• Typ ošetřovací jednotky: dvoulůžkový box  

Pacientův spánek v domácím prostředí závisí na otevírací době pohostinství, problém 
s usínáním neudává, je mu jedno, zda chodí spát v deset večer nebo v jednu ráno, říká: 
„pak už jsem společensky unavený.“ Během spánku se probudí dvakrát, kvůli nucení na 
močení, udává, že i preventivně vstává, aby se nepomočil. S časným probouzením 
problémy nemívá. Léky na spaní neužívá a celkem spí sedm až osm hodin. Po obědě 
během dne občas spí, cca 1,5 hodiny. Během spánku ho ruší nucení na močení. Pacient 
udává, že spánkem v domácím prostředí je spokojený.  

Pacient se v nemocnici vyspal dobře, cítí se čilý. Neudává žádné problémy s usínáním a 
s probouzením se během spánku. Svůj spánek v nemocničním prostředí hodnotí úplně 
stejně jako v domácím prostředí. Hypnotika během hospitalizace neužívá. V odpoledních 
hodinách spí zhruba 2 hodiny. Celková doba nerušeného spánku dosahuje zhruba šesti 
hodin a v průběhu dne spí dvě hodiny a celkově se po probuzení cítí vyspalý.  

 

Respondent č. 29 

• Typ ošetřovací jednotky: dvoulůžkový box 

Pacient nemívá problémy se spánkem v domácím prostředí. Žádné aktivity nebo rituály 
nepotřebuje k lepšímu spánku a říká, že v noci ho nic neprobudí. Celková doba spánku činí 
zhruba sedm, a proto nemá potřebu spát ani odpočívat během dne. Se spánkem v domácím 
prostředí je spokojený. 

Pacient se dnes vyspal špatně. Na rozdíl od domácího prostředí, kde pacient nemá žádné 
problémy se spánkem, tak během hospitalizace se objevily potíže s usínáním i s častým 
probouzením se v noci, proto je v průběhu dne hodně unavaný. Pacient uvádí, že důvodem 
rušení spánku je vynucená poloha kvůli dialyzačnímu katétru, který má zaveden pravé 
véně femoralis. Dále ho ruší hluk a světlo a má pocit, že je každou hodinu vzhůru. 
Hypnotika ordinována nejsou. V noci se tedy často budí a po probuzení se cítí vyčerpaný, 
svůj spánek v nemocnici hodnotí jako nepříznivý. V průběhu dne spí 2 hodiny.  

 

Respondent č. 30 

• Sálový typ ošetřovací jednotky 

Pacient neuvádí problémy se spánkem v domácím prostředí. V noci zpravidla spí, aniž by 
byl její spánkový cyklus něčím rušen. Celková doba spánku dosahuje téměř osmi hodin. Po 
probuzení se cítí svěží a nemá potřebu spát během dne a spánek hodnotí jako uspokojivý.  

Pacient se dnes vyspal špatně. Udává potíže s usínáním, hlavně z důvodu provozního 
hluku. V noci ho často budí sestry říká: „porád mě sestry píchají do prstu.“ V průběhu dne 



 

spí tak hodinu maximálně dvě hodiny. Hypnotika ordinována nejsou. V noci spí celkem 
jednu hodinu a spánek nebyl ničím narušený a po probuzení se cítí nevyspale. 

  



 

Příloha E – Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 
ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 
autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 
závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 
pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

 

Příjmení, jméno  
(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 
vypůjčitele  
(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

 


