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ÚVOD 

Na základě mezinárodních výzkumů lze konstatovat, že za posledních 20 

let se výrazně zvýšil počet pacientů s HIV pozitivitou. Podle statistik The United 

Nations Programme on HIV and AIDS se na světě každých 6 sekund nakazí virem 

HIV další člověk. Statistiky odhadují, že v roce 2014 bylo více než 35 milionů 

osob žijících s HIV infekcí.  

V České republice se infikuje nový pacient minimálně každý druhý den. 

Průměrně tedy ročně přibude 200 – 250 osob s touto infekcí. Situaci zhoršuje i 

všeobecné vědomí toho, že na tuto smrtelnou chorobu s nepříjemnými následky 

doposud nebyly vyvinuté žádné léky, které by umožnily HIV infikované zcela 

vyléčit. Neexistuje ani žádné očkování, pouze prevence, kterou často lidé podce-

ňují rizikovým chováním a tak hazardují se svými životy, i životy svých blízkých. 

Právě zájem o danou problematiku posloužil jako podnět k výběru tématu práce. 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit vliv ošetřovatelské péče na 

kvalitu života HIV pozitivních pacientů. Další dílčí cíl souvisí s realizovaným 

výzkumem, zejména zjistit do jakých oblastí života HIV pacientů práce 

nelékařského personálu zasahuje nejvíce. Vzhledem k cílům této práce byly 

stanoveny výzkumné otázky, které měly zjistit, zda jsou pacienti s HIV infekcí 

spokojeni s poskytovanou ošetřovatelskou péčí, jak HIV pozitivní pacienti 

hodnotí svoji kvalitu života a zda odpovídají představy o poskytované péči HIV 

pozitivních pacientů spektru intervencí všeobecných sester, které mohou ovlivnit 

jejich kvalitu života?  

Členění práce je strukturováno v návaznosti na hlavní a dílčí cíl. Teoretic-

ká část představuje úvod do problematiky HIV/AIDS infekce a s ní spojenou kva-

litou života HIV pozitivních pacientů. Praktická část práce navazuje na metodolo-

gické poznatky z teoretické části a zabývá se danou problematikou z praktického 

hlediska. Pro realizaci průzkumu byla zvolena forma dotazníkového šetření. Do-

tazníkový tiskopis se skládá ze tří částí a byl inspirován standardizovaným dotaz-

níkem SF – 36, který je využíván ke zjištění kvality života v souvislosti se zdra-

vím. 
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 V diskusi byly shrnuty výsledky českých a zahraničních výzkumných 

studií, které se zabývaly komplexní ošetřovatelskou péčí a kvalitou života HIV 

pozitivních osob. V závěrečné části je uveden seznam použité literatury, seznam 

zkratek a přílohy. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Problematika HIV/AIDS  

„Pandemie HIV/AIDS zůstává celosvětovým problémem. Počty nově HIV 

infikovaných osob se stále zvyšují. Pandemie HIV/AIDS trvá 30 let. Během této 

doby došlo k rozšíření nemoci z původně rizikových skupin homosexuálně orien-

tovaných mužů a intravenózních uživatelů drog na další osoby. Přes promiskuitní 

jedince, zejména sexuální pracovníky a pracovnice se virus přenesl na jejich sexu-

ální partnerky a partnery. Vzhledem ke zvýšení četnosti přenosu HIV heterosexu-

álním stykem se zvyšuje i počet infikovaných žen.“ (UNAIDS, 2014, s. 11).  

Human Immunodeficiency Virus (HIV) – vyvolává infekci, která postihuje 

všechny vrstvy populace (bez ohledu na věk, pohlaví, sociální postavení atd.) na 

celém světě. Podle MÁCHOVÉ (2009, s. 161) tato nákaza zasahuje do ekonomic-

kých, sociálních, legislativních, náboženských a politických sfér. Je nutné pouká-

zat na skutečnost, že „za pouhých 30 let od objevení HIV infekce, žije na světě 

cca 40 miliónů HIV pozitivních, z toho 95 % v zemích chudých a v zemích se 

středním příjmem. Nejpostiženější oblastí je subsaharská část Afriky, kde v roce 

2004 došlo ke vzniku 64 % všech nově vzniklých případů HIV a k 74 % úmrtí v 

důsledku HIV/AIDS registrovaných na celém světě. Denně je virem HIV nakaže-

no 1.500 dětí. Ve východní Evropě a ve střední Asii se za posledních 10 let počet 

HIV infikovaných téměř zdesetinásobil. Více než polovina lidí nově infikovaných 

HIV je ve věkové skupině 15 – 24 let, denně se nakazí virem HIV kolem 5.000 

takto mladých lidí“ (HIV/AIDS MINULOST A SOUČASNOST, 2013, s. 1).  

Obecně lze následky epidemie HIV/AIDS rozdělit do tří oblastí. Demogra-

fické (zpomalení populačního růstu, změna struktury populace apod.), sociální (na 

úrovni rodin, komunit i širší společnosti) a hospodářské (na mikroekonomické i 

makroekonomické úrovni). Z časového hlediska mluvíme o okamžitých dopadech 

(například ztráta pracovního místa a následně zhoršení životní úrovně), tak i o 

dlouhodobých – následky na úrovni domácnosti a celé společnosti.  
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„Ještě nikdy v historii medicíny nevyvolala žádná nemoc a její nečekaně 

rychlé šíření do prakticky všech zemí světa tolik diskusí, názorů, sporů a rozporu-

plných závěrů v řadách nejen odborníků, ale i laiků, jako to bylo a je u nemoci, 

kterou v roce 1982 odborníci shodně nazvali syndromem získaného selhání imuni-

ty, známé pod zkratkou AIDS. Ve frankofonních zemích se užívá zkratka SIDA a 

v ruštině je nemoc označována zkratkou SPID“ (HOLUB, 1993, s. 12). 

AIDS neboli Acquired Immune Deficiency Syndrome do češtiny překlá-

dáme jako syndrom získaného selhání imunity. A – jako Acquired (získaný), pro-

tože nemoc není dědičná, ale jedná se o virus, kterým se pacient během života 

infikoval. I – jako Immune (imunitní) a to z toho důvodu, že virus napadá imunit-

ní systém člověka a dochází k oslabení imunitního systému. D – jako Deficiency 

(deficit). S – jako Syndrome (syndrom), tak označujeme soubor příznaků, které 

jsou charakteristické pro určitou nemoc (HLAVATÝ, 2008, s. 30). 

1.1.1 Historie HIV infekce  

Za zmínku stojí skutečnost, že se HIV projevuje ve dvou typech, zejména 

HIV – 1 a HIV – 2, které se liší ve složení povrchových bílkovinných struktur. 

Současně jsou výše uvedené typy viru odlišné na základě geografické polohy, 

patogenitou, klinickým obrazem a některými epidemiologickými charakteristika-

mi. Virus HIV – 1 se vyskytuje převážně v Evropě a na americkém a asijském 

kontinentu, kdežto HIV – 2 je rozšířen především v afrických zemích (KONVA-

LINKA, MACHÁLA, 2013, s. 43). 

Průkopníkem objevu HIV infekce byl dermatolog Alvin E.Friedman-Kien, 

který v roce 1981 popsal Kaposiho sarkom.
1
 V tomtéž roce americký lékař Mi-

chael Gottlieb z Los Angeles popsal u mladých homosexuálních mužů případy 

neobvyklé pneumocystové pneumonie a pokles CD4+ T – lymfocytů. „Nejdříve 

byl kladen aspekt na specifické chování homosexuálů, ale časem se ukázalo, že 

zmíněné onemocnění postihuje nejen muže ale i ženy. Případy podobného one-

mocnění byly pozorovány u přistěhovalců z Haiti, kteří popírali homosexuální 

                                                           
1
 Kaposiho sarkom - nádorové onemocnění způsobené herpesvirem. Jde o kožní skvrny nebo uzly 

fialově nebo hnědě zabarvené. Tyto léze postihují nejen kůži, ale i lymfatické uzliny, plíce a téměř 

všechny vnitřní orgány.  
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praktiky. Jako potvrzení tomu svědčil fakt, že mezi infikovanými byly i haitské 

ženy. Později se toto onemocnění prokázalo také i u hemofiliků, dětí a partnerů 

infikovaných osob“ (BENEŠ, 2009, s. 148).  

„Tehdejší epidemiologické výzkumy dokládaly informace o tom, že se 

jedná o nové infekční onemocnění, které se šíří krevní cestou a cestou sexuálního 

přenosu. Následně se objevily případy výskytu této infekce i u injekčních uživate-

lů drog z New Yorku. V roce 1982 byly popsány stejné příznaky onemocnění u 

třech nemocných s hemofilií. O rok později byl zaznamenán první případ přenosu 

HIV infekcí krevní transfuzí. V roce 1984 bylo jen v USA diagnostikováno téměř 

40 osob s AIDS, u nichž byl prokázán přenos infekce cestou krevní transfuze. 

Záhadnému onemocnění se tehdy začalo říkat 5H, protože se týkalo především 5 

skupin osob, kam byli zahrnuti (1 – 5):  

1. Homosexuálové  

2. Haiťané  

3. Heroinisté (injekční uživatelé drog)  

4. Hemofilici (častí příjemci krevních transfuzí)  

5. Heterosexuální partneři výše uvedených skupin  

V letech 1983 – 1984 předložily tři výzkumné týmy (Montagnier v Paříži, 

Gallo v Bethesdě a Levy v San Francisku) epidemiologické i virologické důkazy o 

tom, že příčinou AIDS je virus, který byl v roce 1986 nazván HIV (human immu-

nodeficiency virus). V roce 2008 získali L.Montagnier a F.Barré-Sinoussi za tento 

převratný objev Nobelovu cenu“ (JILÍCH, KULÍŘOVÁ, 2014, s. 17).  

1.1.2 Historie a výskyt onemocnění v České republice  

Autoři D. Jilích a V. Kulířová ve své knize „HIV infekce“ uvádějí, že rok 

1986 je začátkem rozvoje testování na protilátky vůči HIV v České republice. 

„Kromě homosexuálů, promiskuitních osob a narkomanů byli testováni i dárci 

krve, po zjištění jejich HIV pozitivity pak rovněž příjemci krevních transfuzí. Tes-

tování odhalilo 30 osob nakažených krevní transfuzí, z nichž velká část byla pro-

kazatelně infikována zahraničními přípravky. Od poloviny roku 1987 je v České 

republice povinné testování dárců krve. V roce 1983 vzniká ve Fakultní nemocni-

ci Na Bulovce v Praze skupina, která byla zastoupená lékaři infekcionistou, imu-
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nologem, dermatovenerologem a epidemiologem. Posláním této skupiny bylo 

odhalit eventuální případy onemocnění v České republice. Několik osob z řad 

HIV pozitivních a také pacientů s AIDS se v prosinci 1989 rozhodlo založit ob-

čanské sdružení Společnost AIDS pomoc (SAP), které bylo 28. října 1990 zare-

gistrováno Ministerstvem vnitra ČSFR a stalo se oficiálně uznávanou nevládní 

organizací. Později se tato organizace přejmenovala na Českou společnost AIDS 

pomoc (ČSAP) a dne 11. srpna 1999 byl otevřen Dům světla, který se stal centrem 

prevence a péče o HIV pozitivní a nemocné AIDS“ (JILÍCH, KULÍŘOVÁ, 2014, 

s. 24 – 25). 

Na základě informací vyplývajících z tiskové zprávy od Národní referenč-

ní laboratoře pro HIV/AIDS lze konstatovat, že za posledních čtrnáct let sledování 

HIV infekce bylo v České republice celkově zjištěno 2.354 případů HIV pozitivi-

ty. U občanů České republiky se načítá na 1.854 případů, u přestěhovalců s dlou-

hodobým nebo trvalým pobytem (rezidentů) – 500. U 426 ze sledovaných případů 

(346 mužů, 80 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS. Z 2.354 pacientů 316 

(13,4 %) již zemřelo, přičemž 225 úmrtí bylo ve stádiu AIDS (52,8 % ze všech 

nemocných s AIDS) a 85 z jiné příčiny. 

Graf 1 – Vývoj HIV infekce v České republice (1985 – 2014) 

 

(Tisková zpráva Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, 2014) 

Jak je patrné na výše znázorněném grafu, byl za posledních 14 let v České 

republice zaznamenáván výrazný nárůst výskytu infekce HIV. Například v roce 

2002 bylo u občanů České republiky a cizinců s dlouhodobým pobytem nově zjiš-

těno 50 případů infekce HIV, kdežto v roce 2013 mluvíme o 47 % nárůstu těchto 
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případů (235 jednotlivců). V roce 2014 bylo dosaženo úrovně 232 případů, což v 

relativním vyjádření představuje výskyt 2,21 případů na 100.000 obyvatel.  

Na níže zobrazeném grafu lze pozorovat, že za nárůstem počtu případů 

stojí především přenos mezi muži, kteří měli sexuální styk s mužským partnerem, 

který v roce 2014 představoval 63 % nových případů HIV. Podíl heterosexuálně 

přenesených infekcí činil 25,45 % a 4,04 % nových případů bylo zaznamenáno u 

nitrožilních uživatelů drog. 

 

Graf 2 – Způsoby přenosu HIV infekce 

 

 
(Tisková zpráva Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, 2014) 

Z níže uvedeného grafu je patrné, že za celé sledované období je vždy 

mnohem vyšší i podíl nově nakažených mužů oproti ženám (83,8 % mužů a 16,2 

% žen). Danou skutečnost můžeme vysvětlit tím, že mužů je v rizikových skupi-

nách (zejména homosexuálové a narkomani) daleko více. 
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Graf 3 – Podíl infikovaných žen a mužů 

 

 (Tisková zpráva Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, 2014) 

Podle statistik The United Nations Programme on HIV and AIDS 

(UNAIDS, 2014) se na světě každých 6 sekund nakazí virem HIV jeden další člo-

věk. Statistiky ukazují, že v roce 2014 bylo více než 35 milionů osob žijících s 

HIV infekcí. V České republice se infikuje nový pacient minimálně každý druhý 

den. Průměrně tedy ročně přibude 200 – 250 osob s touto infekcí. Na našem úze-

mí je situace na první pohled zatím příznivá ale je nutné si uvědomit, že čísla udá-

vající počty infikovaných virem HIV a nemocných AIDS zdaleka nevyjadřují 

skutečný stav. 

1.1.3 Diagnostika HIV infekce  

Klinicky využívané laboratorní metody diagnostiky HIV infekce lze rozdě-

lit na přímé a nepřímé. Metody nepřímé diagnostiky slouží k detekci protilátek 

anti – HIV, metody přímé diagnostiky prokazují vlastní virus, jeho antigen či 

nukleovou kyselinu.  

Nepřímá virologická diagnostika 

Protilátky anti – HIV se objevují 1 – 3 měsíce po expozici. Jejich průkaz je zákla-

dem diagnózy HIV infekce a slouží k záchytu nových HIV pozitivních osob. 

1) Testy ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) jsou vysoce senzitivní, 

ale méně specifické. 
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2) Testy western blot jsou již technicky náročnější a vysoce specifické. Slouží 

jako konfirmační testy pro ověření séropozitivity, zjištěné reaktivitou testů 

ELISA. 

3) Testy imunofluorescenční (IFA) a radioimunoprecipitační (RIPA) jsou jen 

doplňkově a nenalezly širšího praktického uplatnění  

Přímá virologická diagnostika 

1) Virová nálož
2
 (virová zátěž, viral load) – počet kopií HIV – 1 RNA v 1ml 

periferní krve. 

2) Přítomnost provirové DNA v buňkách periferní krve. 

3) Antigenémie p24. 

4) Kultivace viru (ROZSYPAL, 1998, s. 27).                                                                                         

Rutinně se nejčastěji vyšetřuje přítomnost protilátek proti obalovým pro-

teinům pomocí testu ELISA. Při pozitivitě se pro potvrzení nálezu ještě doplňuje 

konfirmační test (western blot). Toto vyšetření zatím provádí v České republice 

pouze Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS. Diagnostika HIV infekce úzce 

souvisí s vývojem nových diagnostických technik, poznatků a metodách diagnos-

tiky. Mezi nové přístupy v diagnostice HIV infekce můžeme zařadit rychlé testy a 

domácí testování, které umožňují průkaz anti – HIV protilátek nebo souběžně i 

antigenu p24
3
 v krvi či slinách. Výsledek takového testu je otázkou několika mi-

nut, nicméně je pouze orientační (BENEŠ, 2009, s. 157).  

1.1.4 Cesty přenosu HIV infekce  

Infekce HIV se v lidské populaci šíří několika základními způsoby (1 – 3):  

1. Přenos při pohlavním styku 

2. Přenos krevní cestou  

3. Vertikální přenos  

„Přenos pohlavním stykem ve většině případů předpokládá nechráněný 

pohlavní styk a to jak běžný vaginální, tak i orální a anální styk. U posledních 

                                                           
2
 Virová nálož - množství viru přítomného v krvi  

 

3
 Antigen p24 - bílkovinná částice HIV, kterou je možno v určitých fázích onemocnění prokazovat 

v krvi nakažených osob  
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dvou jmenovaných může dojít k poranění sliznic, kdy se virus dostává do drob-

ných ranek. Z hlediska přenosu HIV infekce je nejvíce rizikový anální styk. Pře-

nos krevní cestou je možný při podání infikovaných transfuzí či krevních derivátů 

a při transplantacích orgánů. V dnešní době je však tento způsob nákazy téměř 

vyloučen, neboť jsou dárci krve od 1. 7. 1987 pravidelně kontrolováni a vyšetřo-

váni. Kontrole podléhají i přípravky vyrobené z lidské krve. K dalšímu přenosu 

infekce HIV krevní cestou může dojít při sdílení společných jehel, stříkaček nebo 

drog u intravenózních narkomanů, při tetování či piercingu. K vertikálnímu pře-

nosu dochází nejčastěji v souvislosti s porodem. Virus HIV se touto cestou může 

přenést v době těhotenství, při porodu nebo při kojení infikovaným mateřským 

mlékem. Riziko přenosu z matky na plod dosahuje v rozvojových zemích 30 % – 

40 %, v rozvinutých zemích včetně ČR při uplatňování profylaktických programů 

se toto riziko snižuje na 5 % – 8 %“ (INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO PRE-

VENCI HIV/AIDS, 2007, s. 14).  

Tento virus se naopak nepřenáší vzduchem, kapénkami (kašláním, rýmou), 

podáním ruky, polibkem, používáním společných věcí (nádobí, ručník, ložní 

prádlo apod.) a společného WC nebo bodnutím hmyzem. Infikovat se také nelze 

vodou v bazénu, vířivce nebo v sauně. Nedoporučuje se také používat společné 

holicí žiletky či zubní kartáček (JILÍCH, KULÍŘOVÁ, 2014, s. 100).  

1.1.5 Klinická stádia nemoci v průběhu infekce  

Stadia HIV/AIDS jsou rozdělována podle klasifikace, kterou vydalo Cent-

rum pro kontrolu nemocí (CDC) v roce 1993. Podle ní jsou HIV pozitivní osoby 

zařazovány do tří klinických a tří laboratorních kategorií. Klinické kategorie A, B 

a C, odpovídají přirozenému vývoji HIV infekce. Laboratorní kategorie 1, 2 a 3 

jsou vymezeny intervaly absolutního, respektive relativního počtu CD4+ T lymfo-

cytů. Kombinací klinických a laboratorních kategorií vzniká 9 kvalifikačních sta-

dií (A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3). (ROZSYPAL, 1998, s. 22)  

Zařazení pacientů do odpovídající klinické kategorie nepředpokládá poslé-

ze návrat zpět do předchozí kategorie i v případě vyléčení indikativního onemoc-

nění. Zařazení do kategorie tak není přímo určováno aktuálním počtem CD4+ T 

lymfocytů. Výskyt příslušného onemocnění charakterizuje imunitní stav jedince. 
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Od proniknutí viru do organizmu do vzniku plně rozvinutého obrazu AIDS uplyne 

obvykle řada let a během této doby se postupně objevují různé klinické projevy. U 

50 % – 90 % infikovaných jedinců se může objevit soubor příznaků, které jsou 

označovány jako akutní retrovirový syndrom (ARS), zpravidla za 2 – 4 týdny po 

expozici
4
 viru. Nejčastěji se manifestuje jako tonzilofaryngitida s lymfadenitidou, 

jindy probíhá jako chřipkové onemocnění s bolestmi kloubů a svalů. Vzácněji je 

ARS charakterizován gastrointestinálními příznaky a hepatosplenomegalií. Nao-

pak nepřítomnost klinických příznaků v této fázi infekce znamená ve většině pří-

padů příznivější průběh v budoucnu (ČERNÝ, MACHALA, 2007, s. 29). 

Stádium A  

„Bezpříznakové období, jinak také asymptomatické, následuje po primoin-

fekci a může trvat i několik let. V tomto období jsou HIV protilátky prokazatelné 

v krvi. U nemocného se může objevit generalizované zvětšení lymfatických uzlin 

– lymfadenitida, perzistující generalizovaná lymfadenopatie (PGL). V krevním 

obraze můžeme zjistit lymfopenii a mírnou anemii, důležitým ukazatelem je také 

počet CD4+ T lymfocytů. Pokud se počet těchto lymfocytů sníží pod 300 – 

500.μl
-1

, mohou se objevit klinické příznaky dalšího stádia. 

Stádium B  

Časné symptomatické stádium. V daném stádiu dochází k výskytu nespeci-

fických příznaků celkového onemocnění jako noční pocení, únava, nespecifický 

průjem, nechutenství, úbytek hmotnosti a zvýšená tělesná teplota 38,5° C a více. 

Zároveň se v průběhu tohoto stadia mohou projevovat různé příznaky poškození 

kůže a sliznic. Dále se setkáváme i s výraznou trombocytopenií nebo bolestivou 

periferní neuropatií. Infekce objevující se v tomto stádiu také nazýváme malé 

oportunní infekce
5
. Období relativního zdraví se zkracuje, recidivy různých in-

fekčních onemocnění jsou pravidlem. Také toto stádium může trvat několik let. 

Postupně se vyčerpávají rezervy imunitního systému, klesá počet CD4+ T lymfo-

cytů, zvyšuje se virová nálož v krvi. Nakonec se u nakaženého plně rozvíjí AIDS“ 

(LOBOVSKÁ, 2001, s. 200 – 201).  

                                                           
4
 Expozice - vystavení se kontaktu s infekcí   

5
 Oportunní infekce - infekční onemocnění, které postihuje pouze pacienty s poruchou imunity  

 

 
 



12 
 

Stádium C  

„Pozdní symptomatické stádium se klinicky projevuje vznikem tzv. vel-

kých oportunních infekcí, casting syndromu, HIV encefalopatie a nádorů spjatých 

s infekcí HIV. V tomto stádiu klesá počet  CD4+ T lymfocytů pod 200.μl
-1

, nao-

pak se opět zvyšuje hladina antigenu p24 a virová nálož HIV RNA v periferní 

krvi“ (FREI, 2012). 

Pacienti, u kterých byl diagnostikován syndrom AIDS lze rozdělit do dvou 

skupin. Do první skupiny řadíme pacienty, u kterých převládá postižení virovými 

infekcemi a infekcemi oportunními. Do druhé skupiny spadají jednotlivci, kteří 

jsou postiženi Kaposiho sarkomem. Je nutné poukázat na skutečnost, že většinou 

se Kaposiho sarkom vyskytuje u starších mužů, nejčastěji v židovské populaci 

(KREJSEK, KOPECKÝ, 2004, s. 766).  

„Mezi nejčastější „velké“ oportunní infekce se řadí pneumocystová infek-

ce, toxoplazmová encefalitida, chronická kryptosporidióza a izosporióza (průjmy 

trvají déle než měsíc, vznikají kachektizace), casting syndrom, kandidová ezofagi-

tida a kryptokoková encefalitida, salmonelové infekce, pneumonie (dvě a více 

ročně), progresivní multifokální leukoencefalopatie, tuberkulóza (plicní i mimo-

plicní)“ (LOBOVSKÁ, 2001, s. 201).  

Nicméně i přes retrovirovou terapii a prevenci vůči oportunním infekcím u 

pacientů postupem času dochází k úplnému vyčerpání organismu a následné smr-

ti. Ve většině případů stádium AIDS trvá 1 až 4 roky, ale délka trvání tohoto stá-

dia infekce je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Nicméně řada paci-

entů nehledě na svůj statut HIV/AIDS pozitivity mohou žít kvalitní život a také se 

realizovat ve společenské a profesní sféře.   
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1.1.6 Terapie HIV infekce  

Základem léčby HIV je antiretrovirová terapie, profylaxe a terapie opor-

tunních infekcí a ostatních komplikujících stavů, a rovněž péče o správnou výživu 

a zdravou životosprávu. Cílem léčby je co nejvíce snížit virovou nálož a tedy 

replikaci
6
 viru na minimum, aniž by došlo k co nejnižšímu rozvoji nežádoucích 

účinků (FREI, 2012). Indikací k zahájení antiretrovirové terapie jak uvádí Černý a 

Machala (2007, s. 121) je: 

1. Chronická HIV infekce.  

2. Akutní HIV infekce.  

3. Profylaxe přenosu HIV infekce v graviditě. Žena po porodu užívá léky po 

dobu šesti týdnů. Novorozencům narozením HIV pozitivním matkám bude 

také indikována terapie. 

4. Postexpoziční profylaxe přenosu HIV infekce u exponovaných osob ve 

vysokém riziku (perkutánní poranění kontaminovaným předmětem nebo po 

rizikovém pohlavním styku). V tomto případě se léky podávají po dobu 4 

týdnů.  

V antiretrovirové terapii bylo dosaženo významných výsledků pomocí 

aplikace směsi nejméně tří účinných látek ze dvou různých skupin. Tyto směsi 

jsou označovány jako HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy). (KON-

VALINKA, MACHALA, 2011, s. 56).  

„Antiretrovirová terapie („vysoce aktivní antiretrovirová terapie“, high 

active antiretroviral therapy, HAART) je nejefektivnějším způsobem potlačení 

virové replikace a tím příznivého ovlivnění průběhu HIV infekce. Protiretrovirový 

účinek léků se projevuje zlepšením celkového stavu, vymizením některých celko-

vých příznaků, vzestupem tělesné hmotnosti, snížením frekvence oportunních 

infekcí, prodloužením života a laboratorně zvýšením CD4+ T lymfocytů a pokle-

sem virové nálože. 

 

 

                                                           
6
 Replikace – množení viru uvnitř napadené buňky  
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Antiretrovirotika se podle mechanismu účinku rozdělují na (1 – 7):  

1. Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI)  

2. Nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NtRTI)  

3. Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI) 

4. Inhibitory proteináty (PI) 

5. Inhibitory integrázy 

6. Inhibitory fúze 

7. Inhibitory vstupu“  

(STAŇKOVÁ, ROZSYPAL, 2002, s. 4). 

V současné době je preferována tzv. kombinovaná terapie, kdy se používá 

více účinných látek najednou, což znemožní viru HIV navyšování počtu jeho ko-

pií v organizmu. Celkový počet účinných látek, které lze v současnosti kombino-

vat je více než 20. Všeobecně známé a běžně používané komerční preparáty jsou 

např. Hivid
®
, Videx

®
, Epivir

®
, Viracept

®
 atd. Mezi novější preparáty patří Kalet-

ra
®
, Fuzeon

®
, Stocrin

® 
nebo Invirase

®
. Metodika a použité účinné látky jsou u 

jednotlivých pacientů různé, protože se odvíjí od aktuálního somatického stavu 

každého nemocného a stojí ročně přibližně 500.000,- Kč. V České republice je 

tato terapie zatím plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění (PORADNA 

004, 2015).  

1.1.7 Prevence HIV infekce  

„Prevence je stále nejlepší strategií v boji proti AIDS, neboť na rozdíl od terapie, 

nemá žádné vedlejší účinky!“ Stejně jako je kombinovaná terapie, stejně tak je 

potřebná i kombinovaná prevence“                                                                           

N. Ramjee  

Strategie podle CDC (Centers for Disease Control):  

A = abstinence (abstinování)  

B = be faithful (buď věrný)  

C = condom (chraň se kondomem)  

D =„death“ – (smrt) zejména v některých afrických zemích  

Prevence HIV infekce zahrnuje aktivity nejen ve sféře zdravotnické, ale i 

sociální. Například společnost UNAIDS v roce 2012 vydala publikaci Global Re-
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port, ve které se mohou zájemci informovat o současné situaci šíření HIV infekce 

a také způsobech prevence. Pro rok 2015 studie vymezuje několik strategických 

cílů, zejména:   

1. Snížit přenos infekce sexuální cestou pod 50 % 

2. Omezit přenos mezi lidmi užívající drogy pod 50 % 

3. Poskytnout antiretrovirovou terapii 15 milionům lidí 

4. Snížit počet lidí s HIV infekcí, kteří umírají na tuberkulózu pod 50 % 

5. Zvýšit financování na osvětové aktivity týkající se prevence HIV infekce, 

zejména dosáhnout roční celosvětové investice z 22 miliard na 24 miliard 

USD v zemích s nízkými a středními příjmy  

6. Zmírnit stigma a diskriminaci proti lidem žijícím s HIV/AIDS  

(UNAIDS, 2012, s. 92 – 94).  

Autoři Jilích a Kulířová (2014, s. 68) diskutují o profylaxi preexpoziční, 

která by mohla být kontinuální nebo jen občasná (před plánovaným stykem). 

Ovšem z odborného hlediska taková profylaxe není doporučována, jelikož její 

negativa zatím výrazně převyšují pozitiva. V současné době je – zejména v afric-

kých zemích – testována preexpoziční profylaxe u HIV – negativních žen ve for-

mě vaginálního gelu s 1 % tenofovirem, který se aplikuje před pohlavním stykem 

i po něm. Mikrobicidní preparáty jsou považovány za jeden z pilířů globální kam-

paně Světového programu boje proti AIDS. Výsledky používání mikrobicidů však 

stále nepředčí profylaxi s kondomem. 

1.2 Kvalita života  

Kvalita života, v anglosaské literatuře „well – being“ – se vysvětluje jako 

spokojenost se životem, osobní pohoda nebo pocit štěstí. Pokud hovoříme o kvali-

tě života, zpravidla monitorujeme jaký důsledek má onemocnění jednotlivce na 

jeho somatický a duševní stav, čili dopad onemocnění na jeho způsob života a 

pocit životní spokojenosti. Termín „kvalita života“ lze odvodit z Maslowovy teo-

rie potřeb.
7
 V daném kontextu mluvíme o naplnění základních fyziologických 

potřeb (nasycení, spánek, úleva od bolesti) a uspokojení nemateriálních potřeb 

                                                           
7
 Podle této teorie jsou potřeby uspokojovány od nejnutnějších fyziologických, postupně směrem 

nahoru až k potřebě seberealizace či sebetranscendence. 
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(potřeba bezpečí, potřeba přátelství, potřeba sebeúcty). Při vymezení definice kva-

lity života musí být bráno v potaz, že pojem „kvalita života“ by měl významově 

zahrnovat údaje o somatickém, psychickém a sociálním stavu jednotlivce.  

Slovo „kvalita“ je odvozeno z latinského kořene „qualis“, což v překladu 

znamená „jaký“. Obecně tedy lze říci, že kvalita vyjadřuje jakost, hodnotu nebo 

charakteristický rys, kterým se určitý jev jako celek odlišuje od jiného celku. 

Vzhledem k tomu že je pojem „kvalita života“ využíván v mnoha oborech zdra-

votnických, sociálních i dalších, je velice obtížné vymezit jednotlivou přesnou 

definici. Kvalitu života definuje Světová zdravotnická organizace (WHO) jako 

„individuální vztah člověka k jeho vlastním životním cílům, očekávaným hodno-

tám a zájmům, v daném kulturním a sociálním kontextu“ (WHO, 2007, p. 26).  

Kvalita života je často zdůrazňována ve vztahu k medicíně. Vztahuje se ke 

skutečnosti, že hlavním úkolem zdravotníků je záchrana lidského života a také 

poskytování kvalitní a odborné ošetřovatelské péče na takové úrovni, aby pacient 

prožil zbývající roky života s co možná nejvyšší možnou kvalitou života. S rozvo-

jem technologických postupů a léčivých přípravků, které přispívají k prodlužování 

života pacientů je v posledních letech stále aktuálnější diskuze o etických aspek-

tech postupů praktikovaných v lékařství a ošetřovatelství. Je nutné zdůraznit, že 

koncepce kvality života v lékařství a ošetřovatelství hraje svoji nezastupitelnou 

roli. 

Od sedmdesátých let dvacátého století je aspekt kvality života často zmi-

ňován ve zdravotnictví a medicíně, kde hlavní oblastí bádání je somatické a psy-

chické zdraví pacientů. „Nejčastěji používaným pojmem je HRQOL (Health Rela-

ted Quality of Life), což znamená kvalita života podmíněná zdravím. Standardi-

zované dotazníky shrnují subjektivní a současně kvantifikovaná měření vnímání 

zdraví a chodu životních funkcí ve fyzické, emoční a sociální sféře“ (PAYNE, 

2005, s. 205). Mezi faktory, které výrazně ovlivňují kvalitu života HIV pozitiv-

ních osob patří: věk, pohlaví, zdravotní stav, rodinné vztahy, preferované hodno-

ty, ekonomická situace, vzdělání, religiózní příslušnost nebo také kulturní zázemí. 

Celková kvalita života je potom souhrnem výše uvedených faktorů.  
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1.2.1 Kvalita života týkající se zdraví  

Kvalita života podmíněná zdravím (health related quality of life) je subjek-

tivní údaj který doplňuje objektivní údaje o nemoci. Je nutné poznamenat že 

HRQOL není statickým faktorem, ale zaznamenává změny v průběhu života člo-

věka. Na danou problematiku budu v této bakalářské práci nahlížet za pomoci již 

realizovaných výzkumů. Významné poznatky o vlivu zdravotního stavu na celko-

vou kvalitu života přináší výzkum uskutečněný pod vedením A. Michalose 

(2002). Daný výzkum je výsledkem analýzy 104 studií, které dokládají poznatky 

o pozitivním vztahu mezi subjektivním vnímáním zdravotního stavu a celkově 

vnímanou kvalitou života. Stěžejním bodem daného výzkumu bylo srovnat kvalitu 

života lidí žijících s nemocí nebo postižením. V daném kontextu vzniká otázka, 

zda tito lidé srovnávají kvalitu svého života se zdravými lidmi nebo lidmi, kteří 

jsou na tom zdravotně hůře než oni. V souvislosti s tím byla stanovena hypotéza, 

že pokud se lidé srovnávají s těmi, jejichž zdravotní stav je horší, dotazovaní bu-

dou vykazovat pozitivní emoce (a naopak). Nicméně daná hypotéza potvrzena 

nebyla. Lidé, kteří se srovnávali se „zdravějšími“, byli na tom emocionálně stejně, 

jako lidé kteří se srovnávali s „nemocnějšími“. Zároveň studie poukázala na jeden 

zajímavý fakt – dotazovaní srovnávali svoji kvalitu života s pacienty, kteří jsou 

více „zdravější“ než oni sami.   

Je nutné poukázat na skutečnost, že kvalita života související se zdravím 

není konstantní, ale že se v průběhu života neustále mění. Nejlepší variantou mě-

ření kvality života pacientů se jeví metodika zakotvená v postupném zaznamená-

vání kvality života pacienta v jednotlivých časových intervalech. Například zjiště-

ní kvality života před léčbou, následně bezprostředně po nasazení léčby a později 

s časovým odstupem kdy je terapie již zavedena. (VAĎUROVÁ, 2006, s. 64). 

1.2.2 Metody měření a hodnocení kvality života  

K hodnocení kvality života můžeme uplatňovat jak objektivní tak i subjek-

tivní přístupy, přičemž nejpodstatnějším je subjektivní hodnocení nemocného, 

které je zakotveno v hodnocení své zdravotní situaci. V současné době existuje 

několik druhů metod zaměřených na měření kvality života, zejména:  

a) metody, kde je kvalita života hodnocena druhou osobou  
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b) metody založené na sebeposouzení a sebehodnocení 

c) smíšené metody - kombinace prvního a druhého typu metod 

Výše uvedené metody následně dělíme na specifické nebo obecné. Speci-

fické zkoumají konkrétní onemocnění (například hodnocení bolesti), kdežto obec-

né jsou zaměřené na hodnocení celkového stavu nemocného bez ohledu na one-

mocnění respondenta a využívají se u různých skupin. 

Metody hodnocení druhou osobou 

Nejstarším dotazníkem tohoto typu je „Performance Status Index“ (Index 

stavu výkonnosti pacienta) z roku 1948, který hodnotí pacientovu výkonnost, se-

beobslužnost a potřebu cizí pomoci. Za zmínku stojí dotazníky, které se týkají 

hodnocení druhou osobou (lékařem) tělesné stránky kvality života pacientů. Mezi 

ně můžeme zařadit: „Health State“ (rejstříky zdravotního stavu pacienta a jeho 

zdravotních potíží) a „Health State Profiles“ (profily zdravotního stavu pacienta), 

„Acute Physiological and Chronic Health Evaluation“ (hodnotící systém akutního 

a chronicky změněného zdravotního stavu). V České republice byla kvalita života 

hodnocena na základě metody „vizuálního škálování celkového stavu pacienta“, 

kdy lékař hodnotí pacientův celkový zdravotní stav v rozmezí mimořádně špatný 

až velice dobrý. Nejčastěji užívanou metodou je Index kvality života ILF, která 

kromě toho, že je založena na slovním hodnocení zdravotních aspektů kvality 

života, zaznamenává také informace o sebeoblužnosti, pracovních možnostech, 

finančním stavu, bolesti, náladě a interpersonální komunikaci (KŘIVOHLAVÝ, 

2002, s. 165). 

Metody založené na sebeposouzení a sebehodnocení 

Z generických dotazníků je nejčastěji užívaným HRQOL „Health Related 

Quality of Life“, který spočívá v analýze posuzování pacientova zdraví (fyzické 

zdraví, psychická úroveň, soběstačnost, sociální zázemí, okolní prostředí, duševní 

zdraví). Další je metoda zvaná „Distress and Disability Rating Scale“, jejímž cí-

lem je výzkum hodnot, které považují za důležité zdraví a nemocní lidé. Jednou 

z dalších metod tohoto druhu lze uvést dotazníky Sickness Impact Profile (SIP). 

Prostřednictvím dotazování zdravotníci mohou zjistit, jakým způsobem nemoc 

ovlivňuje každodenní aktivity a chování nemocného člověka. Index životní spoko-
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jenosti LISIA „The Life Satisfaction Index“ patří do skupiny generických dotaz-

níků a skládá se z pěti komponent, které jsou součástí životní spokojenosti (život-

ní elán, odhodlanost a duševní síla, míra shody mezi přáním a realitou, pozitivní 

představa a emoční ladění). Široce používaným dotazníkem v anglosaských ze-

mích je dotazník Medical Outcomes Study 36 – Item Short – Form (MOS SF – 

36) Health Survey. Daná metoda spočívá v zaznamenání spokojenosti s fyzickým 

a psychickým zdravím pacientů. Za zmínku také stojí dotazník pocházející ze 

Světové zdravotnické organizace WHO – WHOQOL. Daná metoda dělí dimenze 

kvality života do pěti oblastí: tělesný stav a psychologické funkce, úroveň nezá-

vislosti, sociální vztahy a okolí.  

Na základě výše popsaného vyplývá, že poměrně vysoký počet uplat-

ňovaných metod má za následek nejednotnost a obtížnou porovnatelnost získa-

ných dat. Nicméně mezi tzv. „zlatý standard“ obecných metod hodnotící kvalitu 

zdraví lze uvést metodu MOS SF – 36. Je nutné podotknout, že u většiny zmíně-

ných dotazníků v době sběru dat nebyly vytvořeny české normy, což ztěžuje po-

rovnatelnost českých výzkumů se zahraničními (KŘIVOHLAVÝ, 2002, s. 168).  

1.3 Kvalita života HIV/AIDS pacientů  

Jakákoliv nemoc výrazně zasahuje do života člověka a je složitou a pro-

blémovou situací, která omezuje náš každodenní život. Choroby chronického cha-

rakteru představují pro jednotlivce ztrátu jistoty, pokles sebevědomí a ohrožení 

všech přesvědčení a zvyklostí jedince. Nemoc také stěžuje dosažení stanovených 

cílů a vyvolává obavy z dalšího dne. V kontextu výše popsaného můžeme konsta-

tovat, že období nemoci znamená pro pacienta náročnou životní situaci, kterou 

často prožívá se strachem a bolestí.  

Kvalitu života HIV pozitivních osob ovlivňuje celá řada faktorů. K jistým 

změnám v této oblasti došlo v roce 1996, kdy byla do praxe zavedena vysoce 

účinná antiretrovirová terapie (HAART - highly active antiretroviral therapy). 

Právě díky této terapii přestalo být onemocnění AIDS vnímáno jako nemoc, která 

způsobuje smrt. HIV infekce se tak stala chronickou chorobou, s níž infikovaný 

může žít celkem kvalitní život.  
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Obrázek 1 – Hlavní sféry kvality života HIV/AIDS pacientů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlastní zpracování  

Výzkumy, které se zabývaly kvalitou života HIV/AIDS pozitivních přiná-

šejí poznatky o tom, že od objevu metody HAART poklesla morbidita a mortalita
8
 

HIV pozitivních osob (Dray – Spirova a kol., 2007; Préau a kol., 2007; Grossman, 

2003; Murri a kol., 2003). Díky pokroku v léčbě již není klíčovým úkolem pro-

dloužit život HIV pozitivních osob ale nalézt faktory, které by jejich život zkva-

litnily. V roce 2003 pod vedením E. Grossmana byl proveden výzkum, který měl 

za cíl porovnat kvalitu života související se zdravím (HRQOL - health related 

quality of life) u HIV pozitivních pacientů, „zdravé populace“ a pacientů s nádo-

rovým onemocněním a diagnostikovanou periodickou depresivní poruchou. Pro-

střednictvím výzkumu se zjistilo, že v porovnání s ostatními skupinami u HIV 

pozitivních pacientů jsou hodnoty HRQOL nejnižší. V daném kontextu se zdá 

proto klíčové zaměřit se na nalezení takových faktorů, které mohou kvalitu života 

infikovaných osob udržet na příznivé úrovni nebo ji i zvýšit. DOUAIHY a 

SINGHOVÁ (2001, s. 64) vymezili prediktory
9
, které ovlivňují kvalitu života 

HIV pozitivních pacientů. Podle autorů mezi tyto faktory patří (1 – 6):  

 

                                                           
8
 Morbidita – nemocnost nebo chorobnost. Vyjadřuje se vždy poměrným číslem jako poměr 

počtu nemocných jedinců vůči počtu všech (zdravých i různě nemocných) jedinců. Mortalita – 

úmrtnost udává poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu obyvatel v daném 

správním celku (populace v riziku)
 

9
 Prediktor – ukazatel úspěšnosti nebo neúspěšnosti průběhu procesu či vývoje jevu, odhadce 

dobré i špatné prognózy
 

Kvalitu živo-

ta HIV/AIDS  

pacientů 

Hlavní sféry 

fyzická 

sféra 

psycholo-

gická sféra 
sociální 

sféra 

environmen-

tální sféra 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/proces
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1. Zdravotní stav  

2. Sociální opora  

3. Copingové strategie
10

 

4. Duchovní pohoda (spiritual well – being)  

5. Psychiatrická onemocnění  

6. Antiretrovirová terapie.  

Murri (2003) na základě zkoumání aspektů ovlivňujících kvalitu života 

souvisejících se zdravím HIV pozitivních pacientů (HRQOL) vychází ze dvou 

faktorů – fyzického a psychického. Faktory, které jsou výsledkem špatného sub-

jektivního hodnocení zdravotního stavu Murri identifikoval následovně (1 – 6):  

1. Nízký počet CD4+ T lymfocytů  

2. HIV infekce ve stádiu AIDS  

3. Užívání drog  

4. Časté hospitalizace  

5. Nízká úroveň vzdělání  

6. Nízký příjem 

Výsledky studie poukázaly na některé faktory, které úzce souvisely se 

špatným subjektivně hodnoceným psychickým stavem. Jedná se zejména o tyto 

faktory (1 – 5):  

1. Vysoká virová nálož  

2. Nespokojenost s mírou informací poskytovaných lékařem  

3. Nízké vzdělání  

4. Nízký příjem  

5. Nezaměstnanost  

Obdobnou studií se zabýval Préau a kol. (2007). Výsledky této studie do-

kládají, že HIV pozitivní pacienti, kteří své fyzické zdraví hodnotili jako dobré, 

byli častěji bezdětní, naopak špatné subjektivní tělesné zdraví souviselo s věkem 

pod 47 let, absencí partnera/ky, nedostatkem financí, nízkou kvalitou bydlení, 

vysokou virovou náloží, diagnostikováním AIDS, drogovou závislostí, vedlejšími 

účinky léčby a zkušeností s odmítnutím od členů rodiny.  

                                                           
10

 Strategie zvládání stresu 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/strategie
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/stres-stress
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Obě výše zmiňované studie dospěly k podobným výsledkům. Na spokoje-

nost s psychickým zdravím mají vliv kromě psychosociálních faktorů i imunolo-

gické parametry a naopak, na spokojenost s fyzickým zdravím mají příznivý vliv 

psychosociální faktory (úroveň vzdělání, socioekonomický status atd.). Neméně 

významným faktorem ovlivňujícím spokojenost se zdravotním stavem a tím sou-

visející kvalitou života (HRQOL) je antiretrovirová terapie.  

1.3.1 Vliv antiretrovirové léčby na kvalitu života  

Po objektivní zdravotní stránce antiretrovirová terapie přispívá ke zkvalit-

nění života, nicméně Murri a kol.(2003) poukazují na to, že sice antiretrovirová 

terapie na jedné straně snižuje morbiditu a mortalitu, na druhé má však mnoho 

vedlejších účinků v podobě psychických symptomů: depresivní nálada, úzkost, 

bolest, vyčerpanost atd. Výskytem depresivních symptomů a jejich vlivem na ad-

herenci k léčbě antiretrovirovou terapií se zabývala Cooková (Cook a kol., 2002). 

Závěry této studie odhalily, že po absolvování psychoterapie se u pacientů snížil 

počet depresivních symptomů a zvýšila se adherence k antiretrovirové terapii. 

Huanguang a kol. (2005) shrnuli výzkumy, které se zabývají dlouhodobým vlivem 

antiretrovirové terapie na HRQOL a dospěli k závěru, že před zavedením HAART 

do praxe v roce 1996, HIV pozitivní pacienti vykazovali stálý pokles kvality živo-

ta, kdežto na konci devadesátých let se tento pokles HRQOL zastavil. Výzkum 

došel k závěru, že celkový vliv antiretrovirové terapie na kvalitu života je obtížné 

zjistit, protože kromě vedlejších účinků a nutnosti dodržovat léčebný režim je 

antiretrovirová terapie spojena s psychosociální zranitelností.  

1.3.2 Imunologické faktory a s tím spojená kvalita života  

Na základě realizované studie se Bing a kol. (2000) snažili odpovědět na 

otázku „zda být HIV pozitivní“ je důvodem pro snížení kvality života nebo zda 

snížení kvality života je způsobeno až výskytem prvních příznaků HIV onemoc-

nění nebo imunologické dysfunkce. Prostřednictvím MOS SF – 36 porovnávali 

faktory se zdravím související kvality života „zdravé“ populace, HIV pozitivních 

asymptomatických a HIV pozitivních symptomatických pacientů. Studie zjistila, 

že zatímco duševní aspekty nebyly u asymptomatických nosičů ovlivněny, aspek-

ty týkající se tělesného zdraví jsou HIV statutem ovlivněny od samého počátku 
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HIV infekce. Následně studie poukázala na skutečnost, že HIV pozitivní pacienti 

s jedním symptomem HIV infekce hodnotili svou emocionální pohodu hůře než 

pacienti s několika symptomy. Zároveň se zjistilo, že se pacienti s hodnotou 

CD4+ T lymfocytů nad 500 μl
-1

 prokázali lepším hodnocením kvality svého živo-

ta než lidé s hodnotami CD4+ T lymfocytů pod 200 μl
-1

. Z toho vyplývá, že po-

kles HRQOL souvisí z poklesem CD4+T lymfocytů. Nízký počet CD4+T lymfo-

cytů ne vždy koresponduje s nízkou kvalitou života, tak jak existují i jiné osob-

nostní faktory (socioekonomický status, schopnost vyrovnávat se zátěží) které 

výrazně ovlivňují život HIV pacientů.  

Nehledě na to, že kvalita života HIV pozitivních osob je ovlivněna stejno-

jmennou infekcí, může být také ovlivněna i oportunními infekcemi, které se obje-

vují ve stádiu AIDS. Do tzv. „velkých oportunních infekcí“ můžeme zařadit: pne-

umocystovou pneumonii, mozkovou toxoplazmózu, cytomegalovirovou retinitidu, 

streptokokovou meningitidu či kandidovou ezofagitidu. Kromě oportunních in-

fekcí se u HIV infikovaných osob vyskytuje syfilis, chlamydiové infekce a kapav-

ka. Terapie těchto nemocí je většinou krátkodobá a kvalita života je v případě 

těchto nemocí ovlivněna jen dočasně.  

1.3.3 Psychologické faktory a jejich vliv na kvalitu života  

Depresivní emoční ladění a periodická deprese jsou faktory, které výrazně 

snižují kvalitu života HIV pozitivních osob. Mezinárodní výzkumy dokládají, že 

60 % HIV pozitivních osob zažilo během života alespoň jednu epizodu klinicky 

významné deprese.
11

 Kromě toho že se depresivní nálada podílí na poklesu kvality 

života HIV pozitivních pacientů, má zároveň za následek horší adherenci k léčbě a 

zhoršuje funkci imunitního systému mechanizmem vyplavování stresových hor-

monů a glukokortikoidů do krevního oběhu z kůry nadledvin. Depresivní nálada 

zasahuje do všech oblastí života jedince, a to především: fyzické kondice, fungo-

vání ve společnosti, plnění rolí, emocionální pohody, duševního zdraví, vitality, 

bolesti, celkového zdravotního stavu a celkové kvality života. Kromě toho že de-

prese významně ovlivňuje kvalitu života HIV pozitivních osob, se podílí také na 

zvýšené suicidalitě v této skupině. Dalším faktorem, který má vliv na kvalitu živo-

                                                           
11

 Nepříjemné pocity smutku, melancholie, neschopnost pozitivních emocí, radosti a štěstí 
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ta HIV pozitivních osob je sdělení informace o HIV pozitivitě svému nejbližšímu 

okolí. Řada výzkumů dokládá, že možnost sdílet informaci o svém HIV statutu 

korelovala s kladným hodnocením kvality života, obzvlášť se sociálními aspekty 

kvality života, jako je sociální opora.  

1.3.4 Kvalita života a gender  

Od počátku osmdesátých let dvacátého století se v České republice vý-

znamně změnila proporcionalita v pohlaví u HIV pozitivní populace. První prací, 

která se zabývala genderovými rozdíly
12

 ve vnímání kvality života při HIV/AIDS 

byla švédská studie pod vedením Cederfjälla a kol. (2001). V rámci České repub-

liky se problematikou kvality života HIV pozitivních osob věnovala Potribná 

(2002). Autorka kromě své studie shrnula také výsledky zahraničních studií týka-

jících se genderových rozdílů. Téměř všechny studie se shodují, že HIV pozitivní 

ženy vykazují horší subjektivní kvalitu života než HIV pozitivní muži.  

1.3.5 Kvalita života a pracovní oblast  

Mnozí autoři se shodují, že možnost zaměstnání významnou měrou přispí-

vá ke zkvalitnění života. Kromě finanční stránky zaměstnání také poskytuje mož-

nost se zařadit do určitého řádu a struktury, naplňuje smysl života, umožňuje na-

vázat sociální kontakty a tím samým vytvoření předpokladů pro získání sociální 

opory. Mezi hlavní důvody proč lidé pracují lze zahrnout finanční stránku 

v podobě příjmů, které umožňují zvýšit životní standart a kvalitu života, následně 

psychologické důvody, sociální (možnost navázaní kontaktu s ostatními lidmi a 

tvorbu přátelských vztahů) a zdravotní (zaměstnaní lidé hodnotí své zdraví jako 

lepší, než jak jej hodnotí nezaměstnaní). Práce vytváří potřebu vlastní užitečnosti, 

poskytuje možnosti, jak se dostat k úspěchu, přispívá k sebehodnocení a sebekul-

turalizaci.  

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, od zavedení HAART do praxe se 

zdravotní stav většiny HIV pozitivních osob výrazně zlepšil, což umožnilo HIV 

pozitivním lidem návrat do zaměstnání. HIV pozitivních pacienti stojí předvol-

bou, zda opět začít pracovat či setrvávat v invalidním důchodu. Volbu ve pro-

                                                           
12

 Gender - se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami 
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spěch zaměstnání znesnadňují únava, fyzické limity, terapeutický režim, vedlejší 

účinky terapie, časté návštěvy lékaře a nemocnost, ale také strach z odhalení HIV 

statutu kolegy, obava z diskriminace. Dray – Spirová a kol. (2007) zkoumali úro-

veň nezaměstnanosti HIV pozitivních v západní Evropě a zjistili, že míra neza-

městnanosti se v této populaci pohybuje mezi 45 % až 65 %. Z 63,5 % dotazova-

ných 55,6 % ztratilo práci v důsledku HIV infekce. HIV infekce zvyšuje riziko 

ztráty zaměstnání a představuje i překážku v návratu do práce. 

1.4 Specifika péče o HIV pozitivního pacienta  

Odhalení HIV infekce u pacientů podléhá hlášení Národní referenční labo-

ratoři pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu v Praze. Nově diagnostikova-

nému HIV pozitivnímu pacientovi sděluje výsledek vždy lékař. První rozhovor by 

měl probíhat v soukromí, být důvěrný a obsahovat základní informace o onemoc-

nění. V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., každý nově zachycený HIV pozitiv-

ní pacient má být registrován ve spádovém AIDS centru
13

, kde bude dispenzari-

zován a povinen pravidelně se účastnit zdravotních kontrol (JILÍCH, KULIŘO-

VÁ, 2014, s. 75). Dispenzarizace v AIDS centrech je podle zákona pro HIV pozi-

tivní pacienty povinná, nicméně si klient může vybrat i jiná AIDS centra dle své 

regionální příslušnosti.  

„V centrech je pacientům poskytována nejen specializovaná péče zaměře-

ná na HIV/AIDS problematiku, prevenci a terapii oportunních infekcí, ale také je 

zde suplována (pokud si to pacient přeje) i činnost praktických lékařů či pediatrů a 

samozřejmě i ostatních odborných lékařů - tedy i zubních lékařů“ (STAŇKOVÁ, 

2005, s. 12). Veškeré informace týkající se HIV infekce u pacienta podléhají přís-

né důvěrnosti.  

„Mimo zdravotníky vázané povinnou mlčenlivostí není možné sdělovat 

tento fakt komukoli a v opačném případě mohou být vyvozeny legislativní dů-

sledky. O HIV infekci se jedná otevřeně jen se svolením pacienta. Většina ne-

mocných se obává vyzrazení. Pacienti bývají zvýšeně citliví k náznakům diskri-

                                                           
13

 V ČR je celkem 7 regionálních AIDS center, která jsou zřizována při infekčních klinikách či 

krajských infekčních odděleních: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, 

České Budějovice. 
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minace, je nutné vyvarovat se projevům opovržení a zjednodušeným hodnoce-

ním“ (ROZSYPAL, 2012).  

Onemocnění HIV/AIDS se zřetelně odlišuje od jiných chronických nevy-

léčitelných chorob a tak vyžaduje speciální přístup. Specifický přístup v ošetřova-

telské péči je podmíněn následujícími aspekty (1 – 6):  

1. HIV choroba je současnými medicínskými nástroji nevyléčitelná. 

2. HIV onemocnění výrazně zasahuje do života jednotlivců, jelikož je spojeno s 

určitými omezeními a změnou dosavadního stylu života, hodnot a postojů. 

3. Nemoc se vyznačuje svou nepředvídatelností a tak často není možné posoudit 

rychlost progrese. 

4. Nemoc je přenosná pohlavním stykem a často se stává, že osoba se statusem 

HIV pozitivní je vyřazena ze společenského života. 

5. Jednotlivec se potýká s pocity viny, které jsou vyvolané jak průběhem nemoci, 

tak chováním v minulosti. 

6. Na základě statistik lze konstatovat, že nemoc ve většině případů postihuje 

mladé lidi v produktivním věku. HIV nemocni jsou stále častěji stigmatizová-

ni, což se projevuje sociální izolací, bezdomovectvím, nezaměstnaností a poci-

ty samoty. I v dnešní době přetrvávají u laické i odborné veřejnosti předsudky 

vůči HIV pozitivním osobám. Zdrojem těchto předsudků je strach a obavy z 

HIV onemocnění a jejich nositelů.  

1.4.1 Ošetřovatelská péče o pacienta s HIV/AIDS  

Významnou úlohu v ošetřovatelské péči o HIV pozitivní pacienty sehrává 

dodržování hygienických, profylaktických a bariérových zásad. Všeobecně je pé-

če o HIV pozitivní pacienty považována jako riziková činnost, nicméně riziko lze 

minimalizovat, když budou dodržovány všechny zásady bezpečnosti práce a zása-

dy prevence. Obecně řečeno při práci s danou skupinou pacientů musí sestra dbát 

o svoje zdraví a zdraví pacienta. Režim péče o HIV pozitivního pacienta obsahuje 

následující opatření (1 – 8):  

1. Vyšetřit pacienta na HIV virus, dle platných zákonů jen se souhlasem pacien-

ta. Pokud je pacient v bezvědomí, lze vyšetření provést i bez souhlasu. Bez 
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souhlasu se také vyšetřují všechny gravidní ženy a pacient, u kterého byla od-

halena jiná sexuálně přenosná nemoc (např. lues) 

2. Poskytnout pacientovi samostatný pokoj  

3. Řádně informovat osoby, které budou o pacienta pečovat 

4. Při kontaktu s krví pacienta používat kvalitní rukavice  

5. Při invazivních výkonech se doporučuje použít dvoje rukavic, ochranné brýle 

a štít 

6. Při jednotlivých výkonech, pomůcky a nástroje používat pokud možno jedno-

rázové a po použití likvidovat 

7. Pacient s HIV infekcí musí mít vlastní předměty k osobní hygieně 

8. Stanovení režimu shromažďování, skladování a odvozu veškerého biologické-

ho materiálu, prádla a odpadového materiálu od pacienta. 

Péče o HIV pozitivní těhotné ženy a děti 

Vyšetření, léčba i celková péče u HIV pozitivních těhotných žen se vyzna-

čuje specifickým přístupem. Dané skupině HIV pozitivních osob musí být věno-

vaná mimořádná pozornost, protože HIV infekce u těhotných ohrožuje nejen že-

nu, ale i dosud nenarozené dítě. V současné době existuje řada prostředků, které 

účinným způsobem eliminují riziko přenosu infekce na plod, resp. novorozence. 

Mezi takové nástroje lze zařadit podávání antiretrovirových léků ženě i novoro-

zenci, vedení porodu císařským řezem a vynechání kojení. Žena je pod dohledem 

gynekologa a infektologa (TISKOVÁ KONFERENCE U PŘÍLEŽITOSTI SVĚ-

TOVÉHO DNE BOJE PROTI AIDS, 2011). 

1.4.2 Úloha všeobecné sestry v oblasti zvýšení kvality života HIV 

pozitivních osob  

Všechny HIV pozitivní osoby bez ohledu na věk a pohlaví mají reálnou 

šanci na život bez zásadních zdravotních problémů. Kvalitní prožití života však 

může být jen za předpokladu včasného odhalení HIV pozitivity, zodpovědného 

přístupu k péči o zdraví a také důsledného užívání účinných léků. Úkolem všeo-

becné sestry je pomoci klientovi si osvojit informace týkající se jeho zdraví. Zá-

sadou je komunikovat rovnoprávně a snažit se získat důvěru vyšetřované osoby. 

Přístup k pacientovi musí být vždy individuální a zohledňovat jeho potřeby. Klí-
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čovým bodem je rovněž eliminovat strach a úzkost z neznámého. Základní přístup 

všeobecných sester k osobě HIV pozitivní je zakotven v následujících aspektech 

(1 – 4): 

1. aktivní poslech 

2. pomoc 

3. doprovod  

4. výchova 

Ošetřovatelská péče se zaměřuje na komplexní přístup v péči o člověka, 

zejména na jeho bio-psycho-sociální potřeby. Sestra se podílí na včasné interven-

ci, programech léčby a edukace u HIV pozitivních osob. Následně pomáhá vyrov-

nat se s diagnózou HIV/AIDS a podporuje pacienty při snahách o využívání mož-

nosti aktivního života. Nezanedbatelnou úlohou všeobecných sester v rámci lé-

čebných a ošetřovatelských intervencí je podpora psychického stavu HIV pozitiv-

ních. Je důležité spolupracovat s klinickými psychology a dalšími odborníky z 

oblasti psychologie, psychiatrie a sociologie. Podpůrná psychoterapie by měla být 

zaměřena na zlepšení a udržování dobré adherence, překonávání nežádoucích 

účinků léčby, podporu sekundární prevence a přijetí aktivních strategií včetně 

programů zahrnujících sociální podporu. V psychoterapii HIV pozitivních pacien-

tů tedy mohou být užitečné rodinné, párové a skupinové terapie (KAPOUNOVÁ, 

2006, s. 106). 

1.4.3 Psychosociální, etické a právní aspekty spojené s péčí o HIV 

pozitivního pacienta  

Psychosociální a etické aspekty 

HIV pozitivní pacienti kromě častých obav a bezmoci pociťují také strach 

z prozrazení HIV statutu nebo své homosexuální či bisexuální orientace. Potýkají 

se s obavami ze ztráty stávajících partnerů, z nakažení blízkých a celkového odmí-

tavého a odsuzujícího přístupu společnosti a blízkého okolí. Pacienti procházejí 

obdobím, kdy prožívají fáze popření, šoku, hněvu, deprese, postupné adaptaci a 

nakonec smíření. Pokud se jednotlivec rozhodne o svém statutu mluvit s blízkým 

okolím, bývá toto oznámení velkou zátěží převážně pro rodinu. První představy 
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bývají často spojovány s homosexualitou, drogovou závislostí nebo nevěrou, což 

je velmi stresující i pro samotného pacienta. Pokud si naopak jednotlivec nepřeje 

informovat své blízké, musí také lékař dodržet požadavek přísné mlčenlivosti.  

Právní aspekty 

Podle zákona č.258/2000 Sb. je osoba považována za HIV pozitivní v pří-

padě, že je výsledek označen v Národní referenční laboratoři AIDS
 
jako pozitivní. 

Lékař, který vyšetření zajišťoval a byl informován o pozitivním výsledku je ná-

sledně povinen informovat pacienta o jeho HIV pozitivitě a odeslat ho do HIV 

centra které si nemocný vybere. Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví je právní povinnosti každého HIV pozitivního pacienta (1 – 9): 

(1) podrobit se lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření, léčbě a 

dalším pravidelným vyšetřením,  

(2) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem 

infekčního onemocnění, jehož jsou nosiči, 

(3) nevykonávat činnosti, při nichž by vzhledem ke svému nosičství ohrožovaly 

zdraví jiných fyzických osob, 

(4) informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do 

ústavní péče o svém nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní tak 

ihned, jakmile mu to jeho zdravotní stav umožňuje, 

(5) sdělit své nosičství při přijetí do zařízení sociální péče, 

(6) oznamovat praktickému lékaři, který jej registruje osobní údaje (jméno, 

příjmení, datum narození, místo trvalého a přechodného pobytu, údaje o 

zaměstnání), 

(7) ten kdo byť z nedbalosti způsobí či zvýší nebezpečí rozšíření nakažlivé 

choroby, v tomto případě HIV/AIDS, může naplnit skutkovou podstatu 

trestného činu a v souvislosti s tím může být potrestán, 

(8) lékař AIDS centra též upozorní HIV pozitivní osobu na existenci nevládních 

organizací činných na úseku pomoci těmto osobám, 
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(9) HIV pozitivní osoba může, pokud to její klinický stav nebo ochrana veřejného 

zdraví dovolí, vykonávat své dosavadní zaměstnání, navštěvovat školu, bydlet 

ve společné ubytovně apod. Zaměstnavatel, popř. vedení školy, nejsou o HIV 

pozitivitě této osoby informováni. Lékař, který vypisuje u nemocné HIV 

pozitivní osoby tiskopis o pracovní neschopnosti, o posouzení zdravotního 

stavu posudkovým orgánem, či jiný tiskopis, který používá mimo 

zdravotnictví a kde se uvádí diagnóza, používá k jejímu označení číselného 

znaku nebo slovní diagnózy, která odpovídá některému z příznaků 

onemocnění (1 – 3), 

(1) každý zdravotnický pracovník a každé zdravotnické zařízení poskytuje 

péči HIV pozitivním osobám v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení, 

(2) sociální problémy HIV pozitivních osob řeší AIDS centrum ve spolupráci 

se sociálním pracovníkem, využívá i možností nevládních organizací, zejména 

Domu světla České společnosti AIDS pomoc v Praze, 

(3) ke všem údajům, týkajícím se HIV infekce a AIDS u konkrétních osob, je 

nezbytné důsledně přistupovat tak, aby nedošlo k porušení povinné 

mlčenlivosti“  

(Zákon č. 258/2000 Sb., § 53).  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Formulace problému  

Za posledních 14 let byl v České republice zaznamenáván výrazný nárůst 

výskytu infekce HIV. Například v roce 2002 bylo u občanů České republiky a 

cizinců s dlouhodobým pobytem nově zjištěno 50 případů infekce HIV, kdežto v 

roce 2013 mluvíme o 235 případech. V návaznosti na vývoj frekvence nemoci lze 

předpokládat, že pacientů s touto diagnózou bude v dalších letech neustále přibý-

vat. Za zmínku stojí skutečnost, že čísla udávající počty infikovaných virem HIV 

a nemocných AIDS zdaleka nevyjadřují skutečný stav a proto je do budoucna 

velmi důležité, aby byl celý zdravotní systém na tuto situaci připraven jak po 

stránce finanční, tak po stránce výchovy vysoce specializovaných odborníků – 

specialistů v oblasti nelékařské a lékařské péče. 

Medicína by se v současné době měla spíše zaměřovat na faktory, které 

uchovávají zdraví. HIV/AIDS stejně jako řada další chorob, které jsou charakte-

ristické chronickým průběhem, již nestačí léčit jen s pomocí medicínského přístu-

pu, nýbrž by součástí léčby měla být komplexní péče (tzv. well – being). Všeo-

becné sestry by měly mít dostatek znalostí jak o dané pacienty pečovat. Je nutné si 

uvědomit, že onemocnění virem HIV představuje velkou psychickou zátěž pro 

nemocného. Všeobecná sestra, která se účastní celého léčebného procesu, je pro 

pacienta zdrojem jistoty, poskytuje podporu a upevňuje vědomí vzájemné pomoci. 

V současné době existuje jen poměrně malé množství odborné i zahraniční 

literatury, která by se zabývala ošetřovatelskou péčí o HIV pozitivní pacienty. 

Většina českých a cizojazyčných studií je zaměřena na kvalitu života HIV pozi-

tivních osob a problematice ošetřovatelské péče se věnuji jenom okrajově. Je nut-

né podotknout, že nedílnou součásti léčebného procesu je také ošetřovatelská péče 

a k dosažení maximálních výsledků terapie musí být brána v potaz. Po sběru a 

vyhodnocení dat pro tuto práci se ukázalo, že v současné době nejsou jednoznačně 

definovány přesné postupy jak uplatňovat ošetřovatelský proces specificky u této 

HIV/AIDS skupiny pacientů. Je nutno poukázat na nedostatek informovanosti 
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nelékařského zdravotnického personálu o problematice HIV infekce. Konference 

HIV Infekce, současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství ukázala, že 

mnoho všeobecných sester neví, co by měla zahrnovat ošetřovatelská péče o HIV 

pozitivní pacienty. Z hlediska ošetřovatelské péče o HIV pozitivní pacienty se 

všeobecné sestry potýkají s nedostatkem informací, což se posléze může projevit 

v nízké intervencí sester v oblastech, které ovlivňují kvalitu života HIV pacientů. 

2.2 Cíl práce a stanovení výzkumných otázek 

Hlavní sledovaný cíl se odvozuje od zadaného tématu této práce: 

1. Zhodnotit vliv ošetřovatelské péče na kvalitu života HIV pozitivních pacientů. 

Dílčí cíl práce souvisí s realizovaným výzkumem, zejména: 

2. Zjistit do jakých oblastí života HIV pacientů práce nelékařského personálu 

zasahuje nejvíce.  

Na základě dosavadních teoretických poznatků byly vzhledem k cílům této 

výzkumné práce stanoveny následující výzkumné otázky: 

VO 1: Jsou pacienti s HIV infekcí spokojeni s poskytovanou ošetřovatelskou 

péčí? 

VO 2: Jak HIV pozitivní pacienti hodnotí svoji kvalitu života? 

VO 3: Odpovídají představy o poskytované péči HIV pozitivních pacientů 

spektru intervencí všeobecných sester, které mohou ovlivnit jejich kvalitu 

života? 

2.3 Použitá metodika  

Práce je obsahově zaměřena na zhodnocení vlivu ošetřovatelské péče na 

kvalitu života HIV pozitivních pacientů. Pro provedení výzkumného šetření byla 

zvolena forma dotazníku. Tato metoda byla vybrána na základě převažujících 

kladných faktorů jako je operativní sběr dat od většího počtu dotazovaných nebo 

zisk potřebného množství informací. Z hlediska časového rozhraní má vybraná 

metodika jisté výhody. Je snadno aplikovatelná a umožňuje operativní zpracování 

získaných dat. Metoda dotazníkového šetření má i své nevýhody, například nejistá 

návratnost dotazníků, správnost vyplnění a nemožnost ověření pravdivosti získa-
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ných dat. K eliminaci nedostatků ve správnosti vyplnění byly k dotazníku poskyt-

nuty podrobné instrukce k jeho vyplnění. 

Dotazníkový tiskopis se skládá ze tří částí. První úvodní část zahrnuje cel-

kem 4 otázky, které jsou zaměřeny na zjištění informací o demografické struktuře, 

věku a informace týkající se HIV pozitivity dotazovaných. Druhá část dotazníku 

je zaměřena na zjištění spokojenosti s ošetřovatelskou péčí. Třetí část se zabývá 

kvalitou života a mírou aktivit všeobecných sester v jednotlivých oblastech života 

HIV pozitivních pacientů. Tato část dotazníku byla inspirovaná standardizovaným 

dotazníkem SF – 36, který je využíván ke zjištění kvality života v souvislosti se 

zdravím. Uvedený dotazník byl pro účely výzkumného šetření z důvodu své velké 

obsáhlosti zestručněn a některé jeho položky byly upravené pro lepší využití 

vzhledem ke stanoveným cílům.  

Dotazník se tedy skládá z 21 položek, kde jsou čtyři otázky polootevřené-

ho typu (položka č. 1, 4, 5, 8) a čtrnáct otázek uzavřených (položka č. 2, 3, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20). V druhé části dotazníku, která je zaměřena na 

zjištění spokojenosti s ošetřovatelskou péčí jsou dvě otázky upraveny tak, aby 

respondenti mohli vyjádřit své pocity a vlastní názor (jedná se o položky 5 a 8). V 

části zabývající se kvalitou života a mírou aktivit všeobecných sester v přísluš-

ných oblastech jsou dvě položky, které lze ohodnotit pěti stupni podle toho, jaká 

je míra intervencí všeobecných sester v jednotlivých oblastech (položky 14 a 19). 

Se stanovenými cíli přímo souvisí otázky 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (hodnocení 

spokojenosti s poskytovanou ošetřovatelskou péčí), dále otázky 14 a 19 (subjek-

tivní hodnocení míry aktivit všeobecných sester v jednotlivých oblastech a důleži-

tost míry aktivit všeobecných sester z pohledu HIV pozitivních pacientů). Posled-

ní položkou související s cíli práce je položka 18, která je zaměřena na subjektivní 

hodnocení kvality života respondentů. 
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2.4 Organizace průzkumu  

Před samotným dotazníkovým šetřením byla v rozmezí 2 týdnů (od 15. do 

30. února 2015) realizována pilotní studie. V AIDS centru na Bulovce bylo distri-

buováno 9 dotazníkových formulářů, které měly za cíl odhalit nedostatky v sesta-

vení dotazníku. Vzhledem k tomu, že žádné problémy s vyplňováním dotazníků 

nebyly zjištěny, bylo možno přistoupit k realizaci průzkumu. Dotazníky získané v 

rámci pilotní studie byly následně zařazeny do dotazníkového šetření. Průzkum 

byl rozdělen do dvou částí.  

V první části se předpokládala distribuce tištěných dotazníků. Druhá zahr-

novala vyplňování dotazníků prostřednictvím internetu (online dotazník). Vzhle-

dem k cílové skupině respondentů byl celkový počet rozdistribuovaných (tiště-

ných a online) dotazníků – 60. Výsledný počet vyplněných dotazníků činil 56 

(celková úspěšnost 93 %). V první fází průzkumu byla návratnost tištěných dotaz-

níků celkem 37. Z těchto dotazníků byly vyřazeny 4 z důvodu špatného vyplnění. 

Dotazníkový průzkum byl realizován v rozmezí dvou měsíců, zejména od 1. břez-

na 2015 do 30. dubna 2015 v AIDS centru v Nemocnici na Bulovce.  

Před zahájením průzkumu jsem kontaktovala náměstkyni pro ošetřovatel-

skou péči Mgr. Soňu Mendlovou, která mi poskytla písemný souhlas k distribuci 

dotazníkových formulářů. Zároveň bylo také nutné podepsat smlouvu o zabezpe-

čení odborné praxe v prostorech AIDS centra. Dotazníky byly fyzicky distribuo-

vány prostřednictvím personálu AIDS centra. Zbývající část dotazníků (14) byla 

rozdistribuována pomocí webových stránek www. hiv–komunita.cz. Na těchto 

stránkách byl sestaven identický dotazník k tištěnému.  

Tabulka 1 - Organizace průzkumu 

1. AIDS centrum 9 dotazníků 100 % úspěšnost 

2 AIDS centrum 37 dotazníků 89 % úspěšnost 

3. www. hiv – komunita.cz 14 dotazníků online 

Celkem 56 93 % úspěšnost 
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2.5 Výzkumný soubor  

V období od 15. února do 30. dubna kdy byl dotazník k dispozici pro vy-

plnění, jsem získala celkem 56 respondentů. Návratnost dotazníků činila 93 %. 

Dotazovaný byl vždy před zahájením dotazníku informován o anonymitě a rovněž 

o tom, pro jaké účely vyplněný dotazník bude využit. K tomu, aby respondenti 

mohli být zařazeni do průzkumu, museli splňovat určitá kritéria (1 – 3): 

(1) Muž/žena starší 18 let 

(2) Diagnostikovaná HIV pozitivita nebo onemocnění AIDS;  

(3) Ochota spolupracovat na výzkumu  
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2.6 Prezentace výsledků dotazníkového šetření  

Data získaná v rámci dotazníkového šetření jsou zařazená do tabulek v ab-

solutní (kvantitativní odpovědí respondentů) a relativní (procentuální vyjádření 

odpovědí) četnosti. Níže prezentované položky jsou v pořadí shodném s dotazní-

kem, které jsou pro vyšší přehlednost prezentované v grafické podobě. V této ka-

pitole jsou interpretovány výsledky získané v rámci dotazníkovém šetření. Níže 

prezentované grafy a tabulky jsou výstupem 56 dotazníků, které jsou hodnoceny 

jako 100%. Pro lepší orientaci je položka č. 1 (věk) rozdělena do 4 kategorií. Stej-

ně je rozdělena položka č. 4 (jak dlouho víte o své HIV pozitivitě), která je rozdě-

lena po 5 a 10 letech opět do 5 kategorií. Otázky č. 14, 19 jsou pro lepší přehled-

nost hodnoceny podle počtu odpovědí, nikoliv podle počtu respondentů. 

Zjišťující část 

1. Prosím uveďte Váš věk a pohlaví 

Tabulka 2 – Pohlaví respondentů 

 

Věk 
Absolutní  

četnost 

(k) 

Relativní 

četnost  

(%) 

 

Pohlaví 
Absolutní 

četnost  

(k) 

Relativní 

četnost  

(%) 
19 – 25 let 5 9 % muž 54 96 % 

26 – 35 let 16 29 % žena 2 4 % 

36 – 50 let 26 46 %    

51 – 80 let 9 16 %    

 

Graf 4 – Věk dotazovaných 

 

Nejpočetnější skupinu tvořilo 26 respondentů (46 %) ve věkové kategorii mezi 36 

– 50 lety, druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 16 respondentů (29 %) ve věkové 

kategorii 26 – 35 let. Do věkové kategorie 51 – 80 let se přihlásilo celkem 9 re-

46% 

16% 

9% 
5% 
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spondentů (16 %). Skupinu s nejnižším procentuálním zastoupením tvořili re-

spondenti ve věku 19 – 25 let (9 %). Průměrný věk respondentů byl 30 – 40 let, 

nejmladší respondent měl 22 let a nejstarší 74 let. Průzkumu se zúčastnilo 54 

mužů (96 %) a 2 ženy (4 %). 

Graf 5 – Pohlaví dotazovaných 

 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

Tabulka 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných 

Vzdělání Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Základní  4 7 % 

Vyučen  13 23 % 

Středoškolské s maturitou  23 41 % 

Vyšší odborné 0 0 % 

Univerzitní – bakalářské  3 5 % 

Univerzitní – magisterské  11 20 % 

Univerzitní – doktorské  2 4 % 

Graf 6 – Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných 

 

Nejpočetnější skupinou, která se zúčastnila výzkumu, tvoří pacienti se středoškol-

ským vzděláním (41 %). Na druhém místě jsou respondenti se středoškolským 

vzděláním bez maturitní zkoušky – vyučených (23 %). Skupinu vysokoškolsky 
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vzdělaných tvoří 11 respondentů (20 %). Méně početnou skupinu tvoří 4 respon-

dentů (7 %) se základním vzděláním, bakalářským (5 %) a doktorským (4 %). 

3. Jaký je Váš rodinný stav?  

Tabulka 4 – Rodinný stav dotazovaných 

Rodinný stav Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Svobodný/á  38 68 % 

Vdaný/á  5 9 % 

Rozvedený/á  13 23 % 

Vdovec/vdova  0 0 

 

Graf 7 – Rodinný stav dotazovaných 

 

V době realizace výzkumu bylo 38 dotazovaných (68 %) svobodných. Druhou 

nejpočetnější skupinu tvořilo 13 respondentů (23 %) žijící v manželském svazku. 

Celkem 5 dotazovaných uvedlo, že v současné době jsou rozvedeni (9 %). Vzhle-

dem k tomu, že je více než polovina HIV pozitivních homosexuálové (63 %), dá 

se tedy předpokládat, že žijí ve vztahu s jiným mužem.  

4. Jak dlouho víte o své HIV pozitivitě?  

Tabulka 5 – Jak dlouho víte o HIV pozitivitě 

HIV pozitivita Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

0 – 1 rok 12 21 % 

1,1 – 5 let 24 43 % 

5,1 – 10 let 12 21 % 

10,1 – 20 let 5 9 % 

20,1 – 30 let 3 6 % 
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Graf 8 – Jak dlouho víte o HIV pozitivitě? 

 

Pro lepší přehlednost byla daná položka rozdělena do 5 a 10letých období. Nejpo-

četnější skupina 24 dotazovaných (43 %) v době výzkumu trpěla onemocněním 

do 5 let. Další skupiny s vysokým procentuálním zastoupením (21 %) se zařadily 

do rozmezí 5,1 – 10 let a 0 – 1 roku. Celkem 5 dotazovaných uvedlo, že se o svém 

statusu vědí více než 10 let (9 %). Nejmenší skupinu tvořili 3 respondenti (6 %), 

kteří uvedli, že o své pozitivitě vědí více než 20 let. V době stanovení diagnózy 

měl nejmladší respondent 18 let a nejstarší 53 let. Zároveň bych ráda poukázala na 

skutečnost, že dotazníkového šetření se zúčastnili dva respondenti ve věku 74 let, 

kteří žijí s virem HIV již 26 let. 

Část zabývající se spokojeností s ošetřovatelskou péčí 

5. Byli jste někdy během pozitivity hospitalizováni v jiných zdravotních zařízeních, 

které se nespecializují na pacienty s onemocněním HIV/AIDS? Pokud ano, ja-

ké jsou Vaše zkušenosti?  

Tabulka 6 – Hospitalizace v jiných zdravotních zařízeních 

Hospitalizace v jiných  

zdravotních zařízeních 

Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ne 13 23 % 

Ano 43 77 % 

Celkem 43 dotazovaných uvádějí, že mají zkušenost s hospitalizací v ji-

ných zdravotních zařízeních, které se nespecializují na pacienty s onemocněním 

HIV. Zbývající část dotazovaných nemají s hospitalizací v jiných zdravotních 

zařízeních žádnou zkušenost (23 %). 
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Graf 9 – Hospitalizace v jiných zdravotních zařízeních 

 

K dané otázce byla také nabídnuta možnost rozšířené odpovědi, kde dotazovaní 

mohli napsat své zkušenosti s ošetřovatelskou péčí v zařízeních, které se nespecia-

lizují na pacienty s onemocněním HIV/AIDS. Z celkového počtu dotazovaných, 

kteří zvolili variantu „Ano“, 18 odpověděli (42 %), že s poskytovanou ošetřova-

telskou péčí byli celkem spokojení. 

6. Byla zajištěna všeobecnou sestrou Vaše intimita a soukromí během provedení 

ošetřujících výkonů?  

 

Tabulka 7 – Intimita a soukromí během výkonů 

Intimita a soukromí Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ano 48 86 % 

Ne  3 5 % 

Někdy  5 9 % 

Graf 10 – Intimita a soukromí během výkonů 

 

V oblasti poskytování dostatečného soukromí a intimity během provedení ošetřu-

jících výkonů bylo spokojeno celkem 48 dotazovaných (86 %). Položku „Ne“ 

vybralo celkem 3 dotazovaných (5 %). Odpověď „někdy“ zvolili ti respondenti, 
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kteří se potýkali jak s pozitivními, tak i negativními zkušenostmi v dané oblasti (9 

%).  

7. Máte svou stálou všeobecnou sestru/ všeobecného ošetřovatele v AIDS centru, 

kteří se starají o dodržování léčebného procesu?  

Tabulka 8 – Stálá všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel 

Stálá všeobecná sestra/ 

všeobecný ošetřovatel 

Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ano 47 84 % 

Ne  9 16 % 

Graf 11 – Stálá všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel 

 

Výstupem dané otázky je kladná odpověď u 84 % dotazovaných. V době šetření 

mělo celkem 47 respondentů k dispozici všeobecní sestru nebo všeobecného ošet-

řovatele, kteří se starali o dodržování léčebního procesu dotyčného. Odpověď 

„Ne“ zvolilo pouze 9 dotazovaných, což v procentním vyjádření představuje 16 

%.  

8. Setkali jste se někdy během HIV pozitivity s odmítavým přístupem všeobecných 

sester?  

Tabulka 9 – Odmítavý přístup všeobecných sester 

Odmítavý přístup Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ne 47 84 % 

Ano 9 16 % 

 

Většina dotazovaných při odpovědi na danou otázku zvolili variantu „Ne“ (84 %). 

Vysoké procento je znázorněním skutečnosti, že většina dotazovaných nemá zku-

šenosti s odmítavým přístupem ze strany ošetřovatelského personálu. Zbývající 
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část dotazovaných (16 %) uvedlo, že se průběžně potýkají s neochotným a odmí-

tavým přístupem všeobecných sester. 

Graf 12 – Odmítavý přístup všeobecných sester 

 
V této položce respondenti mohli také odůvodnit svoji volbu a napsat negativní 

zkušenosti, se kterými se setkali během své HIV pozitivity. Z celkového počtu 

dotazovaných, kteří zvolili variantu „Ano“, všichni 9 (16 %) odpověděli, že mi-

nimálně jednou zažili negativní přístup. Jedná se například o arogantní chování 

před cizími lidmi, dále uvádějí neochotu a odmítání. Navíc jeden dotazovaný uve-

dl, že se setkal s odpovědi typu: „Co sem pořad lezeš!?“ 

9. Máte možnost mluvit o svých pocitech spojených s onemocněním HIV se všeo-

becnými sestrami?  

Tabulka 10 – Možnost mluvit o svých pocitech se všeobecnými sestrami 

Možnost mluvit o svých pocitech 

se všeobecnými sestrami 

Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ano 38 68 % 

Jen, když se cítím nejhůř  4 7 % 

Ne 10 18 % 

Jiné 4 7 %  

Graf 13 – Možnost mluvit o svých pocitech se všeobecnými sestrami 
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Nejvíce odpovědí, tedy 38, bylo přiřazeno možnosti „Ano“. Většina dotazovaných 

uvádí, že mají možnost sdílet své pocity se všeobecnými sestrami (68 %). Pacien-

tů, kteří nemají takovou možnost, v době setření bylo 10, což od celkového vý-

zkumného souboru přestavuje 18 %. Nejnižšího procentuálního zastoupení dosáh-

ly položky „Jen, když se cítím nejhůř“ (7 %) a „Jiné“ (7 %). Při odpovědi na po-

ložku „Jiné“ respondenti měli také možnost rozšířené odpovědi. Z celkového po-

čtu dotazovaných, kteří zvolili variantu „Jiné“, všichni 4 (7 %) odpověděli, že 

zatím neměli potřebu mluvit o svých pocitech spojených s onemocněním HIV se 

všeobecnými sestrami.  

10. Prosím uveďte, zda všeobecné sestry vždy ochotně odpovídaly na Vaše dotazy 

týkající se nemoci a léčebného režimu?  

Tabulka 11 – Ochota při odpovědi na dotazy 

Ochota při odpovědi na dotazy  Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ano 48 86 % 

Ne 3 5 % 

Částečně  5 9 %  

Graf 14 – Ochota při odpovědi na dotazy 

 

Nejvíce, 48 respondentů (86 %) ohodnotilo danou otázku kladně. Pouze 5 % dota-

zovaných zvolilo variantu „Ne“. „Částečně“ zvolili ti respondenti (9 %), kteří se 

potýkali jak s pozitivními, tak i negativními zkušenostmi v dané oblasti.  
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11. Důvěřujete všeobecným sestrám z hlediska odborných znalostí a zkušeností?  

Tabulka 12 – Důvěra z hlediska odborných znalostí a zkušeností 

Důvěra z hlediska odborných  

znalostí a zkušeností 

Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ano 46 82 % 

Ne 3 5 % 

Někdy  7 13 % 

Graf 15 – Důvěra z hlediska odborných znalostí a zkušeností 

 

Výsledky vyplývající z dotazníkového setření dokládají informaci o tom, že po-

měrně vysoké procento dotazovaných (82 %) jsou spokojeny z hlediska odbor-

ných znalostí a zkušeností. Položku „Někdy“ zvolilo 13 % dotazovaných, kdežto 

zbývající část odpovědí byly přiřazeny položce „Ne“ (5 %).  

12. Považujete přístup všeobecných sester za profesionální?  

Tabulka 13 – Profesionalita všeobecných sester 

Profesionalita  

všeobecných sester  

Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ano 53 95 % 

Ne  3 5 % 
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Graf 16 – Profesionalita všeobecných sester 

 

V oblasti hodnocení profesionality, 53 respondentů (95 %) vybralo odpověď 

„Ano“. Pouze ve 3 případech (5 %) se respondenti setkali s negativním, resp. ne-

profesionálním přístupem všeobecných sester.  

13. Zažili jste někdy situaci, kdy všeobecné sestry nevěnovaly náležitou pozornost 

Vašim obavám a problémům?  

Tabulka 14 – Náležitá pozornost obavám a problémům pacienta 

Náležitá pozornost obavám 

a problémům pacienta 

Absolutní četnost (k) Relativní četnost (%) 

Ano 5  9 % 

Ne  36 64 % 

Nepamatuji 15 27 % 

Graf 17 - Náležitá pozornost obavám a problémům pacienta 

 

Nejvíce, tedy 36 respondentů (64 %), zvolilo odpověď „Ne“. Na základě daného 

zjištění lze konstatovat, že HIV pozitivní pacienti mají možnost se svěřit a disku-

tovat s ošetřovatelským personálem o svých problémech a obavách, které jsou 

následkem HIV onemocnění. Pouze 5 dotazovaných (9 %) zažilo situaci, kdy vše-

obecné sestry podcenily náležitou pozornost vůči jejich obavám a problémům. 

Zbývající část dotazovaných se rozhodla pro položku „Nepamatuji“.  
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Část zabývající se kvalitou života a spektrem aktivit všeobecných 

sester v jednotlivých oblastech života HIV pozitivních pacientů  

14. Jak byste ohodnotili míru aktivit všeobecných sester v těchto oblastech? Při-

řaďte číslo od 0 – 5, kde 0 – nezasahuje vůbec, 1 – trochu, 2 – málo, 3 – po-

měrně dost, 4 – hodně, 5 – zasahuje nejvíce.  

Cílem dané otázky bylo kvantitativně ohodnotit spektr intervencí všeobecných 

sester v příslušných oblastech. Daná otázka byla pro lepší přehlednost hodnocena 

podle počtu odpovědí. Na vertikální ose jsou zobrazena čísla od 0 do 5, kde hod-

nocení 0 – míra aktivit všeobecných sester nezasahuje vůbec, 1 – zasahuje trochu, 

2 – zasahuje málo, 3 – zasahuje poměrně dost, 4 – zasahuje hodně, 5 – zasahuje 

nejvíce. Pomocí těchto čísel mohli dotazovaní hodnotit aktivitu všeobecných 

sester ve sledovaných oblastech. Na níže prezentovaném obrázku 1 na horizontál-

ní ose je vymezen sumární součet všech hodnocení, které dotazovaní přiřadili k 

jednotlivým položkám. Červená linka znázorňuje maximální hodnoty pro každou 

ze sledovaných oblastí (tzv. Intervence všeobecných sester v příslušných oblas-

tech z pohledu HIV pozitivních pacientů).  
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Obrázek 2 – Vyhodnocení spektra intervencí všeobecných sester v jednotli-

vých oblastech 

 
Jak je patrné v grafu, nejvíce odpovědí bylo uděleno aktivitám všeobecných sester 

v oblasti zdraví, kterou 20 dotazovaných ohodnotilo číslem „5“ (zasahuje nejví-

ce). Dále s maximálním počtem odpovědí (20) následuje oblast „pocit bezpečí“, 

kterou dotazovaní ohodnotili číslem „4“ (zasahuje hodně). Hodnocení „3“ (zasa-

huje poměrně dost) dosáhly oblastí fyzická soběstačnost (20 odpovědí), psychická 

pohoda (24 odpovědí), příjemné prostředí (18 odpovědí), kvalitní spánek (22 od-

povědí), rodinné vztahy (22 odpovědí), vztahy s ostatními lidmi (21 odpovědí), 

sebepéče (20 odpovědí), motivace (26 odpovědí), odpočinek (17 odpovědí). Nej-

nižšího hodnocení dle míry aktivit všeobecných sester „0“ (nezasahuje vůbec) 

obdržely oblastí víra (35 odpovědí) a volnočasové aktivity (19 odpovědí). Je nutné 

poukázat na skutečnost, že na danou otázku nezodpověděli 2 dotazovaní. Jako 

argument, proč na danou otázku neodpověděli, uvedli, že roli ošetřovatelského 

personálu spojují spíš s plněním ordinaci lékaře (podání léků, infuzí, asistence u 

výkonů atd.). Jako jeden z dalších důvodů uvedli, že doposud nevěděli, že aktivity 

všeobecných sester by se mohly vztahovat i na vyjmenované oblasti.  
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15. Jak často míváte negativní pocity, jako je špatná nálada, zoufalství, úzkost, 

deprese, pokles sebevědomí?  

Tabulka 15 – Negativní pocity v době stanovení diagnózy a v současné době 

V době 

stanovení  

diagnózy 

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

V současné  

době  

 

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

nikdy 5 9 % nikdy 14 25 % 

zřídka 28 50 % zřídka 28 50 % 

často 14 25 % často 14 25 % 

stále 9 16 % stále 0 0 

Graf 18 – Negativní pocity v době stanovení diagnózy a v současné době 

 

Daná otázka předpokládala možnost subjektivního hodnocení negativních pocitů v 

době stanovení diagnózy a v současné době. Z uvedených grafů vyplývá, že nejví-

ce dotazovaných (28) hodnotí položku „zřídka“ před stanovením své HIV poziti-

vity stejně jako i v současné době (28). Stejně tomu tak je i u položky „často“, kde 

dotazovaní v době stanovení diagnózy a v současné době uvedli stejný počet od-

povědí (14 a 14). Po stanovení HIV pozitivity (v současné době) vzrostla skupina 

respondentů, kteří vybrali položku „nikdy“, což v procentuálním vyjádření před-

stavuje změnu o 16 %. Dále k výrazné změně došlo i v položce „stále“, která v 

době stanovení diagnózy byla zastoupená 9 odpověďmi dotazovaných a v součas-

né době 0 odpověďmi (jedná se o 9 % změnu).  
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16. Jak byste zhodnotili kvalitu Vašeho zdravotního stavu?  

Tabulka 16 – Kvalita zdravotního stavu 

V době  

stanovení  

diagnózy 

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

V současné  

době  

 

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

velmi špatný  4 7 % velmi špatný 1 2 % 

špatný  6 11 % špatný 1 2 % 

dobrý  25 44 % dobrý 27 48 % 

velmi dobrý  10 18 % velmi dobrý 17 30 % 

výborný  11 20 % výborný 10 18 % 

Graf 19 – Kvalita zdravotního stavu 

 

V dané otázce respondenti měli možnost hodnotit subjektivní vnímání svého 

zdravotního stavu před stanovením HIV pozitivity a v současné době. V návaz-

nosti na zjištěné výsledky lze konstatovat, že dotazovaní hodnotí svůj zdravotní 

stav v současné době lépe, než v době stanovení diagnózy. Největší počet respon-

dentů (27) hodnotí svůj zdravotní stav v současné době lepé (položka „dobrý“), 

než v době stanovení diagnózy HIV (25), což v procentuálním vyjádření přestavu-

je 4 % navýšení. Další početnou skupinu tvoří respondenti, kteří uvedli, že jejich 

aktuální zdravotní stav je nyní „velmi dobrý“ (17 dotazovaných), než tomu bylo v 

době stanovení diagnózy (10 dotazovaných). K jistým změnám došlo i v položce 

„špatný zdravotní stav“, kterou v době stanovení diagnózy vybralo celkem 6 dota-

zovaných, kdežto v současné době pouze 1 dotazovaný. U dané položky mluvíme 

o 9 % změně. Stejně tomu tak je i v položce „velmi špatný zdravotní stav“, kterou 

v době stanovení diagnózy HIV zvolili 4 dotazovaní, zatímco v současné době 

pouze 1 dotazovaný. Celkem 11 dotazovaných hodnotí svůj zdravotní stav v době 
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stanovení diagnózy jako „výborný“, zatímco v současné době danou položku vy-

bralo o jednoho dotazovaného méně (10).  

17. Jak byste zhodnotili svoji psychickou pohodu před a po stanovení diagnózy?  

Tabulka 17 – Psychická pohoda před a po stanovení diagnózy 

Před  

stanovením 

diagnózy 

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

V současné  

době  

 

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

velmi špatná 4 7 % velmi špatná 2 4 % 

špatná 5 9 % špatná 13 23 % 

dobrá 21 38 % dobrá 28 50 % 

velmi dobrá 14 25 % velmi dobrá 10 18 % 

výborná  12 21 % výborná 3 5 % 

Graf 20 – Psychická pohoda před a po stanovení diagnózy 

 
Výše znázorněný graf dokládá informaci o tom, že nejvíce dotazovaných hodnoti-

lo svůj psychický stav v době stanovení diagnózy jako dobrý (21), velmi dobrý 

(14) a výborný (12). Po stanovení HIV pozitivity vzrostla skupina respondentů, 

kteří svůj psychický stav a pohodu hodnotí jako dobrou (28). U dané položky je 

patrný růst ve výší 12 % (7 dotazovaných). Vzrostla také skupina respondentů 

hodnoticích svůj psychický stav jako „špatný“, a to o 4 % (8 dotazovaných). Nao-

pak pokles zaznamenaly skupiny respondentů hodnoticích svůj psychický stav 

v současné době položkou „velmi dobrý“, což v procentuálním vyjádření předsta-

vuje pokles o 6 % (4 dotazovaných). Dále byla změna zaznamenána u položky 

„výborný“, kde pokles činí 16 % (9 dotazovaných) a také u položky „velmi špat-

ný“ s propadem ve výši 3 % (5 dotazovaných).  
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18. Jak byste zhodnotili kvalitu svého života?  

Tabulka 18 – Kvalita života 

V době  

stanovení  

diagnózy 

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

V současné  

době  

 

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

velmi špatná 4 7 % velmi špatná 1 2 % 

špatná 8 14 % špatná 1 2 % 

dobrá 12 21 % dobrá 20 36 % 

velmi dobrá 25 45 % velmi dobrá 22 39 % 

výborná  7 13 % výborná 12 21 % 

Graf 21 – Kvalita života 

 

Výsledky získané v rámci dotazníkového šetření dokládají informaci o tom, že 

v době stanovení diagnózy větší část dotazovaných (25) vykazovali celkovou kva-

litu života u položky „velmi dobrá“ na vyšší úrovni, než tomu je v současné době 

(22). Nicméně u zbývajících částí položek dochází ke kladnému růstu nebo pokle-

su. Zejména u položky „dobrá kvalita života“ dotazovaní v současné době hodnotí 

svoji celkovou kvalitu života na vyšší úrovni (20 dotazovaných), než v době sta-

novení diagnózy (12 dotazovaných). U dané položky lze spatřit 15 % růst. Podob-

ná tendence byla zaznamenána i u položky „výborná kvalita života“, kde dotazo-

vaní v době stanovení diagnózy vykazovali celkovou kvalitu života v 7 případech 

(13 %), zatímco v současné době dochází k růstu v podobě kladného hodnocení u 

celkem 12 respondentů (21 %). Kladného poklesu zaznamenala také položka 

„špatná kvalita života“, kde respondenti v době stanovení diagnózy vykazovali 

celkovou kvalitu života v 8 případech (14), kdežto v současné době pouze v 1 

případě (2 %). Obdobná situace je znázorněna i v položce „velmi špatná kvalita 
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života“, která v době stanovení diagnózy byla představena 4 odpověďmi dotazo-

vaných (7 %), kdežto v současné době se jedná pouze o 1 odpověď (2 %).  

19. Jak moc je pro Vás důležitá, vzhledem ke kvalitě života míra aktivit všeobec-

ných sester v těchto oblastech? Přiřaďte číslo od 0 – 5, kde 0 – vůbec nedůle-

žitá, 1 – trochu důležitá, 2 – málo důležitá, 3 – důležitá poměrně dost, 4 – 

hodně důležitá, 5 – nejvíce důležitá. 

Cílem dané otázky bylo kvantitativně ohodnotit míru důležitosti aktivit všeobec-

ných sester v příslušných oblastech. Daná otázka byla pro lepší přehlednost hod-

nocena podle počtu odpovědí. Na vertikální ose jsou zobrazena čísla od 0 do 5, 

kde hodnocení 0 – míra aktivit pro danou oblast je nulová, 1 – míra aktivit pro 

danou oblast je trochu důležitá, 2 – míra aktivit pro danou oblast je málo důležitá, 

3 – míra aktivit pro danou oblast je dost důležitá, 4 – míra aktivit pro danou oblast 

je hodně důležitá, 5 – míra aktivit pro danou oblast je nejvíce důležitá. Pomocí 

těchto čísel mohli dotazovaní hodnotit třináct oblastí, které vycházejí ze subjek-

tivního hodnocení kvality života. Na níže prezentovaném obrázku 2 na horizon-

tální ose je vymezen sumární součet všech hodnocení, které dotazovaní přiřadili k 

jednotlivým položkám. Modrá linka znázorňuje maximální hodnoty pro každou ze 

sledovaných oblastí (tzv. míra důležitosti aktivit všeobecných sester v příslušných 

oblastech z pohledu HIV pozitivních pacientů).  
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Obrázek 3 – Pohled HIV pozitivních pacientů na míru důležitosti aktivit vše-

obecných sester v příslušných oblastech 

 
Ve vztahu k výše znázorněnému obrázku lze konstatovat, že pro HIV pozitivní 

pacienty jsou nejdůležitější aktivity všeobecných sester v oblasti zdraví (35 dota-

zovaných), pocit bezpečí (29 odpovědí), fyzické soběstačnosti (23 odpovědí), 

psychické pohody (22 odpovědí), vytvoření ošetřovatelským personálem příjem-

ného prostředí pro pacienta (20 odpovědí), kvalitní spánek (28 odpovědí). V ná-

vaznosti na získané výsledky je jasně patrné, že pro HIV pozitivní pacienty jsou 

důležité oblasti „zdraví“ a „pocit bezpečí“, které většina dotazovaných ohodnotilo 

číslem „5“ (nejvíce důležitá). Třetí oblastí, která získala nejvíce odpovědí je oblast 

„kvalitní spánek“, kterou dotazovaní také ohodnotili číslem „5“. Na čtvrtém a 

pátém místě se umístily oblasti „fyzická soběstačnost“ a „psychická pohoda“, kte-

ré také získaly maximální bodové hodnocení. Hodnocení „5“ bylo rovněž přiřaze-

no oblasti „příjemné prostředí“, která se dle celkového počtu odpovědí umístila na 

šestém místě. Hodnocení „4“ (hodně důležitá) dosáhly oblastí „odpočinek“ (20 

odpovědí), „vztahy s ostatními lidmi“ (16 odpovědí), „rodinné vztahy“ (14 odpo-

vědí). Poměrně důležitou oblastí je pro HIV pacienty také oblast „motivace“, kte-
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rou 19 dotazovaných ohodnotilo číslem „3“ (důležitá poměrně dost). Stejného 

číselného hodnocení dosáhly oblasti „volnočasové aktivity“ (18 odpovědí) a „se-

bepéče“ (15 odpovědí). Nejnižšího hodnocení „0“ (vůbec nedůležitá) obdržela 

oblast „víra“, která získala celkem 39 odpovědí. Vzhledem k tomu, že je daná 

otázka zpracována na stejném principu jako i otázka číslo 14, na tuto otázku také 

nezodpověděli 2 dotazovaní. Jako argument, proč na danou otázku neodpověděli, 

uvedli, že roli ošetřovatelského personálu spojují spíš s plněním ordinaci lékaře 

(podání léků, infuzí, asistence u výkonů atd.). Jako jeden z dalších důvodů uvedli, 

že doposud nevěděli, že by se aktivity všeobecných sester mohly vztahovat i na 

vyjmenované oblasti. 

20. Uveďte, do jaké míry bránily zdravotní nebo emocionální potíže Vašemu nor-

málnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší 

společnosti? 

Tabulka 19 – Zdravotní a emocionální potíže 

 

Zdravotní  

potíže  

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

 

Emocionální 

potíže  

Absolutní  

četnost  

(k) 

Relativní  

četnost  

(%) 

vůbec ne 26 46 % vůbec ne 28 50 % 

trochu 16 29 % trochu 17 30 % 

poměrně dost 8 14 % poměrně dost 7 13 % 

velmi silně 6 11 % velmi silně 4 7 % 

Graf 22 – Zdravotní a emocionální potíže 

 

Jak je patrné v grafu, nejvíce dotazovaných dokládají informace o tom, že se ve 

společenském životě nepotýkají se zdravotními potížemi vyplývajícími z HIV 
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ních potíží, kde celkem 28 dotazovaných (50 %) odpovědělo, že emocionální po-

tíže vůbec nebránily jejich normálnímu společenskému životu. Další skupina re-

spondentů se rozhodla pro položku „trochu“, kde 16 dotazovaných vzhledem ke 

zdravotním potížím pociťují částečnou bariéru ve společenském životě (29 %). U 

dané položky 17 dotazovaných uvedlo, že z hlediska emocionálních potíží se po-

týkají s bariéry v každodenní komunikaci. Položku „poměrně dost“ vybralo 8 do-

tazovaných (14 %), kteří jsou vyhrazeni ze společnosti kvůli svým zdravotním 

potížím a 7 respondentů (13 %), kteří se nemohou uplatnit ve společnosti kvůli 

svým emocionálním potížím, které jsou výsledkem HIV onemocnění. Relativně 

malá část dotazovaných uvádí, že zdravotní a emocionální potíže velmi silně 

omezují jejich společenský život (11 % a 7 %).  

21. Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti z důvodu HIV pozitivity? Jestliže ano, 

do jaké míry? Následující otázky se týkají činností, které někdy děláváte bě-

hem svého typického dne 

 Obrázek 4 – Činnosti, které mají vliv na zdraví dotazovaných 

 

 

9 
6 6 6 

8 

3 4 3 2 3 

12 
10 

7 
10 

5 
8 7 

5 5 
2 

35 

40 
43 

40 
43 

45 44 

48 49 
51 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
Ano, omezuje moc Ano, omezuje 

trochu 

Ne, absolutně neomezuje 



56 
 

Jak je patrné na výše znázorněném grafu vyjmenované činnosti omezují 

jen poměrně nízký počet dotazovaných (cca 21 %). Nehledě na svoji HIV poziti-

vitu, mohou dotazovaní vykonávat různé činnosti bez jakýchkoliv omezení na 

zdraví. Nicméně u položky „ne, absolutně neomezuje“ je nejnižší počet odpovědí, 

které se týkají oblasti „usilové činnosti“. Daný výsledek lze zdůvodnit věkem, 

pokročilým stádiem onemocnění, dobou trvání nemoci.  

2.7 Výsledky studie a jejich interpretace  

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit vliv ošetřovatelské péče na 

kvalitu života HIV pozitivních pacientů. V teoretické části byla zpracována pro-

blematika HIV/AIDS infekce, včetně krátkého popisu hlavních sfér kvality života 

HIV/AIDS pozitivních pacientů. Třetí kapitola teoretické části se zabývala ošetřo-

vatelskou péčí o HIV/AIDS pozitivního pacienta. V empirické části byla pomocí 

dotazníkového šetření zjišťována data vztahující se k problematice kvality života 

jedinců s HIV/AIDS a jejich spokojenosti s ošetřovatelskou péčí. Stěžejním bo-

dem této části bylo také zhodnotit vliv ošetřovatelské péče na kvalitu života HIV 

pozitivních pacientů. Pro zjišťování dat od respondentů byla použita kvantitativní 

metoda, zprostředkovaná pomocí dotazníku.  

Na základě zhodnocení výsledků první části dotazníku bylo zjištěno, že 

nejpočetnější skupinou HIV infikovaných byli muži ve věku 35 – 50 let se středo-

školským vzděláním. V době realizace výzkumu bylo (68 %) dotazovaných svo-

bodných. Celkem 43 % dotazovaných v době výzkumu uvedlo, že trpí onemocně-

ním po dobu od 0,1 do 5 let. V době stanovení diagnózy měl nejmladší respondent 

18 let a nejstarší 53 let. Zároveň bych ráda poukázala na skutečnost, že se dotaz-

níkového šetření zúčastnili dva respondenti ve věku 74 let, kteří žijí s virem HIV 

již 26 let.  

Z odpovědí dotazovaných je jasně patrné, že 77 % respondentů má zkuše-

nosti s hospitalizací v jiných zdravotních zařízeních. Z celkového počtu dotazova-

ných, kteří byli hospitalizováni v zařízeních, které se nespecializují na pacienty s 

onemocněním HIV/AIDS, celkem 42 % uvedlo, že s poskytovanou ošetřovatel-

skou péčí bylo celkem spokojeno. V průměru cca 80 % dotazovaných z hlediska 

profesionality, odborných znalostí a celkového přístupu k jejich osobě ohodnotili 
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práci všeobecných sester kladně. V oblasti poskytování dostatečného soukromí a 

intimity během provedení ošetřujících výkonů bylo spokojeno celkem 48 dotazo-

vaných (86 %). V době šetření celkem 84 % dotazovaných měli k dispozici všeo-

becní sestru nebo všeobecného ošetřovatele, kteří se starali o dodržování léčební-

ho procesu dotyčného. Celkem 84 % osob se statusem HIV nemá zkušenosti s 

odmítavým přístupem ze strany ošetřovatelského personálu. Většina dotazova-

ných také uvádí, že mají možnost sdílet své pocity se všeobecnými sestrami (68 

%). V návaznosti na zjištěné výsledky lze konstatovat, že výzkumná otázka č. 1 

byla ověřená (Pacienti s HIV infekcí jsou spokojeni s poskytovanou ošetřovatel-

skou péčí).  

Klíčovou otázkou v této části byla otázka č. 14, která se zabývala hodno-

cením míry aktivit všeobecných sester v oblastech, které se vztahují na kvalitu 

života HIV pozitivních pacientů. Nejvíce odpovědí bylo uděleno aktivitám všeo-

becných sester v oblasti zdraví, kterou 20 dotazovaných ohodnotilo číslem „5“ 

(zasahuje nejvíce). Dále s maximálním počtem odpovědí (20) následuje oblast 

„pocit bezpečí“, kterou dotazovaní ohodnotili číslem „4“ (zasahuje hodně). Hod-

nocení „3“ (zasahuje poměrně dost) dosáhly oblasti fyzická soběstačnost (20 od-

povědí), psychická pohoda (24 odpovědí), příjemné prostředí (18 odpovědí), kva-

litní spánek (22 odpovědí), rodinné vztahy (22 odpovědí), vztahy s ostatními lidmi 

(21 odpovědí), sebepéče (20 odpovědí), motivace (26 odpovědí), odpočinek (17 

odpovědí). Nejnižšího hodnocení dle míry aktivit všeobecných sester „0“ (nezasa-

huje vůbec) obdržely oblastí víra (35 odpovědí) a volnočasové aktivity (19 odpo-

vědí). V návaznosti na odpovědi dotazovaných dílčí cíl práce byl naplněn (Zjistit 

do jakých oblastí života HIV pacientů práce nelékařského personálu zasahuje nej-

více.) 

V rámci výsledků dotazníkového šetření je patrné, že subjektivní vnímání 

kvality života HIV pozitivních pacientů bylo v současné době ve většině případů 

lepší než v době stanovení diagnózy. Tento výsledek lze zdůvodnit i tím, že po-

měrně vysoké procento dotazovaných (82 %) hodnotí odborné znalosti a zkuše-

nosti ošetřovatelského personálu na vysoké úrovní. V souvislosti s tím lze konsta-

tovat, že valná většina pacientů je s přístupem sester spokojena.  



58 
 

V oblasti hodnocení profesionality se pouze ve 3 případech (5 %) respon-

denti setkali s negativním, resp. neprofesionálním přístupem všeobecných sester. 

Dále je nutné poukázat na skutečnost, že ve většině případů (64 %) všeobecné 

sestry neprodleně reagovaly na problémy a obavy spojeny s nemocí HIV pozitiv-

ních pacientů. Dá se předpokládat, že aktivita sestry v dané oblasti přispěla k eli-

minaci negativních projevů nemoci (špatná nálada, deprese, úzkost atd.). Na zá-

kladě zjištěných údajů lze konstatovat, že kvalita života u HIV pozitivních pacien-

tů v současné době zaznamenává rostoucí tendenci a dotazovaní tuto oblast v po-

měrně velké míře vnímají pozitivně. V návaznosti na zjištěné výsledky lze konsta-

tovat, že subjektivní vnímání celkové kvality života HIV pozitivních pacientů 

bylo ve většině případů lepší v současné době než v době stanovení diagnózy. 

Tento výsledek lze vysvětlit tím, že je současná péče o HIV pozitivní pacienty na 

velmi vysoké úrovní. Je nutné poukázat na skutečnost, že u některých dotazova-

ných kromě samotné léčby právě ošetřovatelská péče napomohla k lepšímu sub-

jektivnímu vnímání jejich kvality života. Získané výsledky slouží podkladem 

k ověření výzkumné otázky č. 2 (HIV pozitivní pacienti hodnotí svoji kvalitu 

života pozitivně). 

Významným bodem v tomto dotazníku byla otázka č. 19, která měla za cíl 

zmapovat spektrum aktivit všeobecných sester ve zkoumaných oblastech vzhle-

dem ke kvalitě života HIV pozitivních pacientů. V návaznosti na získané výsledky 

je jasně patrné, že pro HIV pozitivní pacienty jsou důležité oblasti „zdraví“ a „po-

cit bezpečí“, které většina dotazovaných ohodnotili číslem „5“ (nejvíce důležitá). 

Třetí oblasti, která získala nejvíce odpovědí je oblast „kvalitní spánek“, kterou 

dotazovaní také ohodnotili číslem „5“. Na čtvrtém a pátém místě se umístily ob-

lastí „fyzická soběstačnost“ a „psychická pohoda“, které také získaly maximální 

bodové hodnocení. Hodnocení „5“ bylo rovněž přiřazeno oblasti „příjemné pro-

středí“, která se dle celkového počtu odpovědí umístila na šestém místě. Hodno-

cení „4“ (hodně důležitá) dosáhly oblastí „odpočinek“ (20 odpovědí), „vztahy s 

ostatními lidmi“ (16 odpovědí), „rodinné vztahy“ (14 odpovědí). Poměrně důleži-

tou oblastí pro HIV pacienty je také oblast „motivace“, kterou 19 dotazovaných 

ohodnotilo číslem „3“ (důležitá poměrně dost). Stejného číselného hodnocení do-

sáhly oblasti „volnočasové aktivity“ (18 odpovědí) a „sebepéče“ (15 odpovědí). 
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Nejnižšího hodnocení „0“ (vůbec nedůležitá) obdržela oblast „víra“, která získala 

celkem 39 odpovědí.  

Pro pochopení vlivu ošetřovatelské péče na oblasti kvality života HIV po-

zitivních pacientů byly vzájemně porovnány výsledky otázek č. 14 a č. 19. Červe-

ná linka znázorňuje spektrum intervencí všeobecných sester z pohledu HIV pozi-

tivních pacientů, modrá linka – znázorňuje důležitost aktivit všeobecných sester z 

pohledu HIV pozitivních pacientů. 

Obrázek 5 – Intervence a důležitost aktivit všeobecných sester z pohledu HIV 

pozitivních pacientů 

 
Ve výše znázorněném obrázku je jasně patrné, že oblast „zdraví“ je po 

stránce naplnění (všeobecnými sestrami) a důležitosti (z pohledu HIV pozitivních 

pacientů) hodnoceno číslem 5. Oblasti fyzická soběstačnost, psychická pohoda, 

příjemné prostředí a kvalitní spánek většina respondentů hodnotí číslem 3, kdežto 

by dle jejich očekávání měly dosahovat hodnocení čísla 5. Dá se předpokládat, že 

výše vyjmenované oblasti nejsou na praxi zcela naplněny. Oblasti „rodinné vzta-

hy“ a „vztahy s ostatními lidmi“ nenaplňují očekávání respondentů o jeden bod. V 

kontextu na výsledky plynoucí z obrázku, je zřejmé, že oblast „sebepéče“ a „mo-

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Z
d

ra
v

í 

F
y

zi
ck

á
 s

o
b

ěs
t.

  

 

P
sy

ch
ic

k
á

 p
o

h
o

d
a

  

 P
ří

je
m

n
é 

p
ro

st
ře

d
í 

 

 

K
v

a
li

tn
í 

sp
á

n
ek

  

 

R
o

d
in

n
é 

v
zt

ah
y

  

 

V
zt

ah
y

 s
 o

st
. 

li
d

m
i 

 

 

S
eb

ep
éč

e 
 

 M
o

ti
v

ac
e 

 

  
V

ír
a 

 

  
O

d
p

o
či

n
ek

  

  
V

o
ln

o
ča

so
v

é 
a

k
ti

v
. 

 

  
P

o
ci

t 
b

ez
p

eč
í 

 

  

35 23 22 20 28 

14 16 

15 19 

39 

20 

18 

29 20 

20 24 18 22 16 21 20 26 

35 

17 

19 

15 



60 
 

tivace“ vykazují stejné číselné hodnocení. Obdobná situace je i u oblasti „víra“, 

kde výsledek naplnění a očekávání jsou shodné. Oblast „odpočinek“ na praxi je 

naplněna dle hodnocení číslem 3, kdežto očekávána míra aktivit v této oblasti do-

sahuje hodnocení čísla 4. Výsledky dotazníkového šetření poukázaly na zajíma-

vou skutečnost, a to že v oblasti „volnočasové aktivity“ míra aktivit všeobecných 

sester dosáhla nejnižší stupeň hodnocení, zatímco očekávání respondentů je hod-

noceno číslem 4. V oblasti „pocit bezpečí“ míra naplnění a očekávání představují 

rozdíl o jeden bod. Dá se předpokládat, že na praxi jsou tyto oblasti téměř naplně-

ny. Na základě těchto výsledků můžeme říci, že výzkumná otázka č. 3 byla ově-

řená (Představy o poskytované péči HIV pozitivním pacientům neodpovídají 

spektru intervencí všeobecných sester v jednotlivých oblastech).  

V kontextu na výše znázorněný obrázek můžeme říci, že ve zkoumaných 

oblastech života HIV pozitivních pacientů nejsou aktivity sester dostatečně napl-

něny. Dané zjištění je zakotveno v několika faktorech. Prvním faktorem je to, že 

se současným prudkým rozvojem medicínských oborů jsou na sestry kladeny 

mnohem vyšší nároky na zvládání nových technologií a ošetřovatelských postupů. 

Nejsou to jen nové přístroje a postupy, ale také vzrůstající administrativa. Každý 

úkon, se musí důkladně zdokumentovat. A tak vzniká otázka, kde je v pracovní 

době sestry místo na uspokojování základních potřeb pacienta? Aby stihla splnit 

všechny administrativní úkony, zvláště pokud má na starosti více pacientů, musí 

prostě zkrátit dobu přímé ošetřovatelské péče u lůžka pacienta. 
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3 DISKUZE  

Ošetřovatelská péče je jedním ze základních pilířů péče o pacienta, zvláště 

pokud se tato péče týká pacientů s HIV pozitivitou. V přístupu k této velmi speci-

fické skupině pacientů by si nelékařský personál měl mnohem více uvědomovat, 

že kvalita péče, kterou poskytuje, může mít na kvalitu života vetší vliv než u HIV 

negativních pacientů. Ústředním bodem při práci nelékařského personálu s HIV 

pozitivními pacienty je dosáhnout co možná nejvyšší úrovně kvality jejich života. 

Spokojenost pacientů je tak důležitým indikátorem kvality ošetřovatelské péče.  

V dotazníkovém šetření jsem se především zaměřila na to, jak HIV pacienti 

hodnotí svoji kvalitu života 

Výzkumným šetřením bylo prokázáno, že většina respondentů vykazuje 

dobrou až velmi dobrou kvalitu života. Respondenti měli možnost hodnotit 

kvalitu života ve dvou časových úsecích. Zejména „v době stanovení diagnózy“ a 

„v současné době“. Následně byly tyto časové úseky porovnány. Z výsledků 

šetření vyplynulo, že je kvalita života respondentů v současné době na dobré až 

výborné úrovni. Dané výsledky lze zdůvodnit tím, že současná terapie a 

ošetřovatelská péče jsou na vysoké úrovni. Výše uvedené zjištění koresponduje s 

předchozími studiemi, které zkoumaly kvalitu života HIV pozitivních pacientů. 

Například studie, která byla realizována v Kanadě (Evaluation of Patient 

Satisfaction in a Specialized HIV/AIDS Care Unit of a Major Hospital, 2000) 

přispěla k závěru, že z celkového výzkumného souboru n=193, 88 % jedinců 

vykazuje dobrou až velmi dobrou kvalitu života. Na základě porovnání 

koeficientů kolorace u vybraných oblastí, které mohou ovlivňovat kvalitu života 

HIV pozitivních osob, se zjistilo, že kvalita života dotazovaných nejvíce koloruje 

s oblastí ošetřovatelské péče. Výsledky studie prozrazují, že pacienti, kteří 

vykazují vyšší kvalitu života, hodnotí ošetřovatelskou péči vyšším bodem než 

pacienti s nižší kvalitou života.  

Kvalita života HIV pozitivních pacientů může být ovlivněna řadou faktorů. 

Zimpel a Fleck (2007) ve své studii přispěli k závěrům, že HIV pozitivní ženy, 

které žijí v manželském svazku vykazují nižší kvalitu života, zatímco vyšší kvalita 

života je spojená se socioekonomickou úrovní a také s úrovní dosaženého vzdělá-
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ní. Studie zabývající se genderovými rozdíly ve vztahu ke kvalitě života (Ceder-

fjall, Langius-Eklof,Lidman, a Wredling, 2001; Mrus a kol., 2005) uvádí, že ženy 

vykazují nižší kvalitu života než muži. Dané zjištění lze vysvětlit tím, že z důvodu 

péče o děti jsou ženy často vyčleněny z trhu práce a tak ve srovnání s muži vyka-

zují nižší sociální a ekonomické postavení. Ženy, které se zúčastnily tohoto vý-

zkumu byly buď vdané, nebo ovdovělé, a tak se dá předpokládat, že kvalita života 

této skupiny dotazovaných bude ovlivněna i procesem socializace.  

Pacienti s vysokoškolským vzděláním měli vysokou kvalitu života, což lze 

zdůvodnit tím, že vzdělaní lidé jsou lépe informováni o komplikacích, které s se-

bou HIV infekce přináší a také se více starají o svůj životní styl a jsou méně citli-

vé k depresím. Výsledky této studie jsou v souladu i s dalšími mezinárodními stu-

diemi (Fredriksson a Kanabus, 2005; Relfet al, 2005; Uys, 2003; Wight, 2000), a 

je v rozporu zprávy z Libanon a region MENA (American University of Beirut, 

Fakulta zdravotnictví a vědy, 2007; Chahine, 2005) 

Dalším předmětem mého zájmu v dotazníkovém šetření bylo zjistit, zda jsou 

pacienti z HIV infekcí spokojeni s ošetřovatelskou péčí 

Výsledky dotazníkového šetření dokládají, že celkem 75% respondentů 

vykazuje spokojenost s poskytovanou ošetřovatelskou péčí. K obdobným 

výsledkům přispěla také výše uvedená studie (Evaluation of Patient Satisfaction in 

a Specialized HIV/AIDS Care Unit of a Major Hospital, 2000). Závěry této studie 

přináší zajímavé poznatky, které vypovídají o tom, že celková spokojenost s 

ošetřovatelskou péčí je ovlivněna především celkovým zdravotním stavem 

pacienta, podporou ze strany rodinných příslušníků a možností se zapojit do 

rozhodování o způsobu terapie. Výsledky studie, která byla realizována ve 

Vietnamu (Patient Satisfaction with HIV/AIDS Care and Treatment in the 

Decentralization of Services Delivery in Vietnam, 2012) vypovídají o tom, že věk 

respondentů má jednoznačný vliv na subjektivní vnímání kvality života. Ke 

stejným výsledkům přispěla i francouzská studie (Satisfaction with care in HIV-

infected patients treated with long-term follow-up antiretroviral therapy: the role 

of social vulnerability, 2011). Její závěry poukazují na to, že starší pacienti v 

oblasti ošetřovatelské péče vykazují vyšší míru spokojenosti. Dané zjištění lze 
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odůvodnit tím, že mladší skupina HIV pozitivních osob bude mít větší požadavky 

a očekávání na jim poskytovanou ošetřovatelskou péči. Starší generace vykazuje 

nároky na ošetřovatelskou péči menší. 

Výsledky francouzské studie (Satisfaction with care in HIV-infected pati-

ents treated with long-term follow-up antiretroviral therapy: the role of social vul-

nerability, 2011), dokládají informaci o tom, že věk, pohlaví, rodinný stav, nábo-

ženství, úroveň vzdělání, zaměstnání a finanční situace respondentů mají jedno-

značný vliv na hodnocení kvality života. Studie přispěla k závěrům, že některé 

individuální charakteristiky pacientů (věk, pohlaví atd.) jsou výsledkem vysoké 

nebo nízké spokojenosti s ošetřovatelskou péčí. Autoři daného výzkumu jsou pře-

svědčení, že starší pacienti v oblasti ošetřovatelské péče vykazují vyšší spokoje-

nost. Dané zjištění lze odůvodnit tím, že mladší skupina HIV pozitivních osob 

bude mít větší požadavky na jim poskytovanou ošetřovatelskou péči, což se při 

nedostatečném naplnění jejich očekávání projeví v nízkém hodnocení spokojenos-

ti. 

V kontextu na výsledky plynoucí z mého dotazníkového šetření je nutné 

poukázat na skutečnost, že dotazovaní vykazují spokojenost s ošetřovatelskou 

péčí z hlediska odborných dovedností a znalostí (82 %), komunikace (68 %) a 

důvěry (84 %). Dané výsledky jsou shodné s vietnamskou studií, (Patient Satis-

faction with HIV/AIDS Care and Treatment in the Decentralization of Services 

Delivery in Vietnam, 2012), která dokládá, že nejvíce jsou spokojeny s ošetřova-

telskou péčí z hlediska odborných dovedností a znalostí ošetřovatelského personá-

lu (60 %), komunikace (42,6 %) a důvěry (52 %). Studie poukazuje na jednu za-

jímavou skutečnost a to, že existují různé faktory, které výrazně ovlivňují pacien-

tovu spokojenost s ošetřovatelskou péčí. Jedná se především o tyto faktory: sys-

tém organizace zdravotní péče, socioekonomický status pacienta (pohlaví, rodinný 

stav, příjmy atd.) a doba trvání nemocí. Studie také poukázala na fakt, že pacienti 

s malou podporou od rodiny byli více spokojeni s kvalitou poskytované péče.  

Jak uvádí (Crane, 2007, p. 96) pacientova spokojenost je výsledkem kvali-

ty zdravotnického zařízení. Znamená to, že by se nemocnice po všech stránkách 
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měla postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality. Prvotní je samozřej-

mě hledisko odborné péče, ale nesmí se také zapomínat i na technické zabezpeče-

ní, služby a celé zázemí nemocnice.  

Zjistit do jakých oblastí života HIV pacientů zasahuje práce ošetřovatelské 

sestry nejvíce  

Kvalita života HIV pozitivních pacientů je ovlivněna 4 základními sféra-

mi, zejména fyzickou, psychologickou, sociální a environmentální. Každá z těchto 

sfér zahrnuje jednotlivé oblasti, které jsou pro pacienty více nebo méně důležité. 

Ke zajištění co nejvyššího spektra poznatků, jsem v dotazníku ke každé sféře při-

řadila jednotlivé oblasti, které dotazovaní mohli číselně ohodnotit dle rozsahu 

intervencí všeobecných sester.  

Výsledky dotazníkového průzkumu dokládají informaci o tom, že práce 

sestry nejvíce zasahuje do oblastí zdraví a pocitu bezpečí, kterou dotazovaní 

ohodnotili číslem „5“ (zasahuje nejvíce). Hodnocení „3“ (zasahuje poměrně dost) 

dosáhly oblasti motivace (26 odpovědí), psychická pohoda (24 odpovědí) a fyzic-

ká soběstačnost (20 odpovědí). Je nutné konstatovat, že výsledky plynoucí z do-

tazníkového šetření jsou v rozporu se závěry kanadské studie, kde 71 % dotazo-

vaných uvádí, že práce sestry nejvíce zasahuje do oblasti sociálních vztahů, kde 

sestra působí jako mezičlánek při vytváření příznivých vztahů mezi rodinou a pa-

cientem. Oblast zdraví se dle pracovní intervence sestry umístila na druhém místě. 

Nicméně výsledky libanonské studie (Quality of life in people living with 

HIV/AIDS in Lebanon, 2010) jasně naznačují, že z pohledu HIV pozitivních pa-

cientů je podíl práce ošetřovatelské sestry největší v oblasti zdraví, psychické 

podpory a vytváření příjemného prostředí. Tyto výsledky jsou téměř shodné se 

závěry mého dotazníkového šetření.  
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V rámci dotazníkového šetření bylo stěžejním zjistit, zda rozsah intervencí 

všeobecných sester, které mohou ovlivnit kvalitu života HIV pozitivních osob, 

odpovídá současným představám těchto pacientů?  

Tato výzkumná otázka přináší hlavní zjištění z dotazníkového šetření. Při 

porovnání rozsahu intervencí (všeobecných sester) a představ (pacientů) jsem do-

spěla k závěru, že zkoumané oblasti na praxi nejsou dostatečně naplněny. Téměř 

všechny oblasti (s výjimkou oblasti zdraví, sebepéče, motivace a víry) rozsah in-

tervencí zdravotních sester nenaplňují očekávání respondentů. Je nutné poukázat 

na skutečnost, že při zhodnocení dosavadní literatury k tomuto problému jsem 

nenalezla podobné studie. Většina odborných článků a výzkumů jsou zaměřena na 

kvalitu života a problematice ošetřovatelské péče se věnují jenom okrajově. Vý-

sledky, které jsem získala v rámci porovnání z hlediska rozsahu intervencí všeo-

becných sester a stránky pacienta mohou pro ošetřovatelský personál posloužit 

jako vodítko ke zkvalitňování své práce. Zároveň bych ráda zmínila dvě studie, 

které se týkají potřeb HIV pozitivních lidí. Jsem přesvědčena, že při zkoumání 

kvality života HIV pozitivních osob je důležité zabývat se i jejich potřebami a 

identifikovat ty, které jsou klíčové. Hlavně ty, jejichž naplňování může pozitivně 

ovlivňovat kvalitu života a ty, jejichž neuspokojení je spojené s jejím snížením. 

Jedná se o studie, které byly realizované v Belgii a Anglii.  

První ze zmíněných výzkumů byl realizován pod vedením Van de Velde 

(2004). Hlavním cílem daného výzkumu bylo identifikovat klíčové potřeby HIV 

pozitivních pacientů a oblasti, ve kterých HIV infekce zapříčinila to, že tyto po-

třeby nejsou dostatečně naplňovány. Výsledky studie dokládají informace o tom, 

že nejméně byli dotazovaní spokojeni s naplňováním oblasti fyzického zdraví 

(69,3 %), sebevědomím a sebedůvěrou (64,9 %), vztahem s partnerem (62,7 %), 

potřebou mít děti (60,4 %), atd. U všech těchto oblastí respondenti uvedli nenapl-

ňování potřeb v důsledku HIV infekce. Dalším cílem bylo zjistit ty oblasti, které 

jsou klíčové pro hodnocení vlastního života jako kvalitního. Respondenti uvedli, 

že pro ně jsou klíčové následující oblasti: dobré mezilidské vztahy, možnost mlu-

vit o svých pocitech a mít někoho komu mohou sdělit svou diagnózu, pracovní 

uplatnění, dobré zdraví, minimum vedlejších účinků léčby, dobrý vztah s lékařem 

a všeobecní sestrou (chci být brán jako člověk, ne jako diagnóza).  
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Nutnost naplňovat potřeby HIV pozitivních zdůrazňuje také Anderson 

(2004). Ten poukazuje na situaci, kdy se poskytování ošetřovatelské péče HIV 

pozitivním osobám ne vždy kryje s jejich skutečnými potřebami. Ve svém vý-

zkumu, v němž položil HIV pozitivním respondentům žijícím ve Velké Británii 

otázku týkající se jejich klíčových potřeb, identifikoval tyto: fyzické zdraví, du-

ševní zdraví, ubytování, zdravá výživa, odpočinek, pohyblivost a sebepéče, mezi-

lidské vztahy, děti a rodina, zaměstnání, vzdělání a kvalita života. Autor zdůraz-

ňuje, že HIV/AIDS infekce postihuje všechny uvedené oblasti.  

Klíčovým bodem daného výzkumu bylo zhodnotit vliv ošetřovatelské péče na 

kvalitu života HIV pozitivních pacientů 

Při zhodnocení výsledků plynoucích z realizovaného dotazníkového šetře-

ní jsem přispěla k následujícím závěrům:  

a) Vzhledem k tomu, že 39 % dotazovaných v současné době vykazuje velmi 

dobrou kvalitu života, dá se předpokládat, že tento výsledek je bezprostředně 

ovlivněn jak prací ošetřovatelského personálu, tak i léčbou samotnou.  

b) Výsledky mého dotazníkového šetření dokládají informaci o tom, že celkem 

75 % dotazovaných vykazují spokojenost s poskytovanou ošetřovatelskou pé-

čí. Na základě daných zjištění lze vyvodit, že ošetřovatelská péče bude kore-

lovat s kvalitou života HIV pozitivních pacientů.  

c) Vliv ošetřovatelské péče lze spatřit v oblastech zdraví, fyzické soběstačnosti a 

psychické pohody, příjemné prostředí, kvalitní spánek, rodinné vztahy a vzta-

hy s ostatními lidmi, sebepéče, motivace, odpočinek a pocit bezpečí.  
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3.1 Doporučení pro praxi  

Níže prezentovaná doporučení pro praxi jsou výstupem dotazníkového šet-

ření. Ráda bych poukázala na některé problémové oblasti, na které by se měl klást 

větší důraz.  

1) Podporovat větší osvětu zdravotnického personálu o HIV infekci. Jednalo by 

se tak o osvětové aktivity v podobě odborných seminářů, konferencí a stáží 

s využitím mezinárodních odborných studií. 

2) Zaměřit se na oblasti, které jsou na základě dotazníkového šetření dostatečně 

naplněny. 

3) Za podpory neziskových organizací (např. Dům Světla) vytvořit program v 

podobě společenských akcí a volnočasových aktivit, které by jedincům s 

HIV/AIDS umožnily se seznamovat s více lidmi a rovněž jim tak daly mož-

nost navázat nové kontakty.  

4) Činně se zaobírat psychickou stránkou pacienta, zdali netrpí různými 

psychickými problémy a depresemi a zdali nemá problémy s dalšími oblastmi, 

které by ovlivňovaly kvalitu jeho života. V důsledku toho je nesmírně důležité 

dbát na sociální oporu a duševní pohodu.  

5) Podstatné je rovněž projevovat zájem o pacientovu informovanost týkající se 

onemocnění, infekci HIV/AIDS. V případě, že dojde ke zjištění takových 

nedostatků informací, je důležité pacientovi potřebné oblasti a informace 

týkající se nemoci poskytnout či znovu řádně vysvětlit. 
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4 ZÁVĚR  

Na kvalitu života HIV pozitivních pacientů má kvalita péče a práce všeo-

becné sestry objektivně významný vliv. Všeobecná sestra má na rozdíl od lékař-

ských a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků možnost více uplatňo-

vat svůj vliv na kvalitu života vzhledem k množství času, které může s pacientem 

strávit. Všeobecná sestra v interakci s pacientem přímo ovlivňuje jako jeden fak-

tor jeho kvalitu života. Kvalifikace všeobecné sestry umožňuje i přímo interveno-

vat v sociální oblasti a může ovlivňovat kvalitu života i v této sféře což je u HIV 

pozitivních pacientů častý jev.  

Cílem práce bylo zhodnotit vliv ošetřovatelské péče na kvalitu života HIV 

pozitivních pacientů. V teoretické části byl nastíněn úvod do problematiky 

HIV/AIDS infekce a s ní spojenou kvalitou života HIV pozitivních pacientů. Byla 

vymezena specifika péče o HIV pozitivního pacienta a zmapována úloha všeo-

becné sestry v oblasti zvýšení kvality života HIV pozitivních osob. Výstupem 

praktické částí je grafická prezentace dotazníkového šetření včetně krátké inter-

pretace dosažených výsledků. Po zpracování získaných dat se dospělo k následu-

jícím závěrům. Pacienti s HIV infekcí jsou spokojeni s poskytovanou ošetřovatel-

skou péčí. Práce všeobecné sestry nejvíce zasahuje do oblasti zdraví, kterou re-

spondenti v současné době hodnotí na vysoké úrovní (dobrý až velmi dobrý). HIV 

pozitivní pacienti hodnotí svoji kvalitu života pozitivně, představy o poskytované 

péči HIV pozitivním pacientům neodpovídají spektru intervencí všeobecných 

sester v jednotlivých oblastech. V diskusi jsou dané výsledky podloženy meziná-

rodními studiemi. Je nutno konstatovat že výsledky získané v rámci dotazníkové-

ho šetření jasně vypovídají, že kvalita života HIV pozitivních pacientů je závislá 

na kvalitně poskytované ošetřovatelské péči.  

Předkládaná bakalářská práce poukázala na problematické oblasti (fyzická 

soběstačnost, psychická pohoda, příjemné prostředí, kvalitní spánek volnočasové 

aktivity), na které by se měl klást větší důraz. Za přínos práce považuji komplexní 

zpracování problematiky kvality života HIV pozitivních pacientů v teoretické a 

praktické časti. Výsledky získané v rámci dotazníkového šetření by se tak mohly 

stát pro všeobecné sestry vodítkem pro zkvalitňování jejich práce. 
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Příloha 1 - Seznam AIDS center v ČR 

AIDS centrum Nemocnice Na Bulovce – Praha 

Adresa: Budínova 2, 180 81, Praha 8 

Telefon: ambulance: 266 082 629, lůžková část: 266 082 628 

HIV centrum Plzeň – Bory 

Adresa: Infekční klinika Fakultní Nemocnice, Dr. Beneše 13, 305 99 Plzeň.  

Telefon: 377 402 264  

Lékař: Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 

Ordinační hodiny: Pondělí 7:00 - 12:00, úterý a středa 7:00 - 15:00 

AIDS centrum fakultní nemocnice Ostrava 

Adresa: Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 

1790, 708 52, Ostrava – Poruba 

Telefon: 597 374 256, 597 374 272 (objednaní také 597 374 252)  

Lékaři: MUDr. Lenka Olbrechtová, MUDr. Jitka Kolčáková 

Ordinační hodiny: Úterý 9:00 - 11:00 hod. (po dohodě i jiný pracovní den) 

AIDS centrum fakultní nemocnice Brno – Bohunice 

Adresa: Infekční klinika FN Brno (pavilon A, 2. nadzemní podlaží), Jihlavská 20, 

625 00, Brno 

Telefon: 547 192 276 

Lékaři: MUDr. Svata Snopková 

AIDS centrum Ústí nad Labem 

Adresa: Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Na 

Kabátě, 401 13, Ústí nad Labem 

Telefon: 477112621 (zdravotní sestra Hana Mandičáková)  

Lékař: MUDr. Pavel Dlouhý 

AIDS centrum Hradec Králové 

Adresa: Infekční klinika FN (budova 6), Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové  

Telefon: 495 832 220, 495 832 212  

Lékař:MUDr. Jaroslav Kapla, Ph. D. 

AIDS centrum České Budějovice 

Adresa: Infekční odd. Nemocnice, B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice  

Telefon: 387 874 600, 387 874 656 

Lékaři: MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Zdeňka Jerhotová 

 
 

 

 

 

 



 
 

Příloha 2 – Dotazník  

Dobrý den,  

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské 

práce. Cílem práce je zhodnotit vliv ošetřovatelské péče na kvalitu života HIV 

pozitivních pacientů. Dotazníkové šetření je zcela anonymní a slouží pouze k úče-

lům zpracování mé práce. Odpovědi prosím vyberte, případně vpisujte na určená 

místa. Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku.  

Kateryna Tokar, studentka 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze 

1. Prosím uveďte Váš věk                         a pohlaví  

 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Vyučen 

 Středoškolské s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Univerzitní – bakalářské  

 Univerzitní – magisterské  

 Univerzitní – doktorské 

 

3. Jaký je Váš rodinný stav?  

 Svobodný/á 

 Vdaný/á   

 Rozvedený/á 

 Vdovec/vdova 

4. Jak dlouho víte o své HIV pozitivitě?   Roky                       Měsíce 

 

5. Byli jste někdy během pozitivity hospitalizováni v jiných zdravotních zaří-

zeních, které se nespecializují na pacienty s onemocněním HIV/AIDS? 

Pokud ano, jaké jsou Vaše zkušenosti?  

 Ne 

 Ano 

 

Prostor pro odpověď……………………………………………………………. 

 

6. Byla zajištěna všeobecnou sestrou Vaše intimita a soukromí během prove-

dení ošetřujících výkonů? 



 
 

 Ano 

 Ne 

 Někdy 

 Jiné……………………………………………. 

 

7. Máte svou stálou všeobecnou sestru/všeobecného ošetřovatele v AIDS cent-

ru, kteří se starají o dodržování léčebného procesu? 

 Ano 

 Ne 

 

8. Setkali jste se někdy během HIV pozitivity s odmítavým přístupem všeo-

becných sester? 

 Ne 

 Ano 

Pokud ANO, popište negativní projevy nebo formy chování? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………… 

9. Máte možnost mluvit o svých pocitech spojených s onemocněním HIV 

se všeobecnými sestrami?   

 Ano 

 Jen, když se cítím nejhůř 

 Ne 

 Jiné……………………………………………… 

 

10. Prosím uveďte, zda všeobecné sestry vždy ochotně odpovídaly na Vaše 

dotazy týkající se nemoci a léčebného režimu? 

 Ano 

 Ne 

 Částečně 

 

 

11. Důvěřujete všeobecným sestrám z hlediska odborných znalostí a zkuše-

ností?   

 Ano 

 Ne 

 Někdy 

 

12. Považujete přístup všeobecných sester za profesionální? 

 Ano 

 Ne 

 



 
 

 

13.  Zažili jste někdy situaci, kdy všeobecné sestry nevěnovaly náležitou po-

zornost Vašim obavám a problémům? 

 Ano 

 Ne 

 Nepamatuji 

 

14. Jak byste ohodnotili míru aktivit všeobecných sester v těchto oblastech? 

Přiřaďte číslo od 0 - 5  

0 - nezasahuje vůbec, 1 - trochu, 2 - málo, 3 - poměrně dost, 4 – hodně, 5 - za-

sahuje nejvíce 

     0    1    2    3   4   5 

Zdraví       

Fyzická soběstačnost       

Psychická pohoda       

Příjemné prostředí       

Kvalitní spánek       

Rodinné vztahy       

Vztahy s ostatními lidmi       

Sebepéče       

Motivace       

Víra (náboženství)       

Odpočinek       

Volnočasové aktivity       

Pocit bezpečí       

 

15. Jak často míváte negativní pocity, jako je špatná nálada, zoufalství, úz-

kost, deprese, pokles sebevědomí?  

 nikdy zřídka často stále 

V době stanovení 

diagnózy 

    

V současné době     

 

16. Jak byste zhodnotili kvalitu Vašeho zdravotního stavu?  

 velmi 

špatný 

špatný dobrý velmi  

dobrý 

výborný 

V době stanovení 

diagnózy 

     

V současné době      



 
 

 

17. Jak byste zhodnotili svoji psychickou pohodu před a po stanovení diagnó-

zy?  

 velmi 

špatná 

špatná dobrá velmi 

dobrá 

výborná 

Před stanovením  

diagnózy 

     

Po stanovení diagnózy      

 

18. Jak byste zhodnotili kvalitu svého života? 

 velmi 

špatný 

špatný dobrý velmi 

dobrý 

výborný 

V době stanovení 

diagnózy 

     

V současné době      

 

19. Jak moc je pro Vás důležitá, vzhledem ke kvalitě života míra aktivit vše-

obecných sester v těchto oblastech? Přiřaďte číslo od 0 - 5  

0 – vůbec nedůležitá, 1 – trochu důležitá, 2 – málo důležitá, 3 – důležitá po-

měrně dost, 4 – hodně důležitá, 5 – nejvíce důležitá 

    0    1      2      3     4     5 

Zdraví       

Fyzická soběstačnost       

Psychická pohoda       

Příjemné prostředí       

Kvalitní spánek       

Rodinné vztahy       

Vztahy s ostatními lidmi       

Sebepéče       

Motivace       

Víra (náboženství)       

Odpočinek       

Volnočasové aktivity       

Pocit bezpečí       

 



 
 

20. Uveďte, do jaké míry bránily zdravotní nebo emocionální potíže Vašemu 

normálnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo 

v širší společnosti? 

 

 vůbec ne trochu poměrně dost velmi silně 

Zdravotní potíže     

Emocionální potíže     

 

21. Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti z důvodu HIV pozitivity? 

Jestliže ano, do jaké míry? 

Následující položky se týkají činností, které někdy děláváte během svého ty-

pického dne 

 Ano, 

omezuje  

moc 

 

Ano, 

omezuje 

trochu 

 

Ne,  

absolutně  

neomezuje 

 

 

A. Usilovné činnosti jako je běh, zvedání těž-

kých předmětů, provozování náročných sportů 

   

 

B. Středně namáhavé činnosti jako posunování 

stolu, luxování, hraní kuželek, jízda na kole 

   

C. Zvedání nebo nošení běžného nákupu    

D. Vyjít po schodech několik pater    

E. Vyjít po schodech jedno patro    

F. Předklon, shýbání, poklek    

G. Chůze víc než jeden kilometr    

H. Chůze po ulici sto metrů    

I. Chůze po ulici několik desítek metrů    

J. Samostatné koupání nebo oblékání bez pomo-

ci další osoby 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 3 - Smlouva o zabezpečení odborné praxe  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


