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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolte mi požádat Vás o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce 
na téma Současné možnosti a prostředky enterální výživy.  
Cílem tohoto dotazníku je zjistit jaký režim enterální výživy sestry upřednostňují, do jaké míry se 
aktivně zapojují v této oblasti, zda se orientují v přípravcích a péči o nazogastrickou a 
nazojejunální sondu.  
Dotazník je anonymní, rozdělen do pěti částí. Zakroužkujte, prosím vždy jen jednu možnost.  
U některých otázek lze odpovědi více rozvést (9,10,11,12,13,24,25,26,28,29,31).  
Velice Vám děkuji za spolupráci. 

Naďa Hrnčířová 
studentka 2. ročníku navazujícího magisterského oboru  

Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči na 1. LF UK v Praze 
 
 
Část A. 
 
1) Jaká je vaše kvalifikace? 
a) všeobecná sestra 
b) zdravotnický záchranář 
c) zdravotnický asistent 
 
2) Jaké je vaše nejvýše dosažené vzdělání? 
a) středoškolské 
b) vyšší odborné 
c) vysokoškolské - bakalářské 
d) vysokoškolské - magisterské 
 
3) Máte specializaci pro intenzivní péči? 
a) ano 
b) ne 
 
4) Jak dlouhou máte praxi ve zdravotnictví? 
a) 0-5 let 
b) 6-10 let 
c) 11-20 let 
d) déle než 20 let 
 
Část B. 
 
5) Jaký způsob podání enterální výživy do nazogastrické sondy provádíte nejčastěji na vašem 
pracovišti? (pozn. intermitentní podání – přípravek je enterální pumpou podáván tři hodiny, poté následuje 
dvouhodinová pauza a toto se opakuje celých 24 hodin)  
a) bolusové podání 
b) kontinuální podání 
c) intermitentní podání 
d) podávání pumpou přes noc 
 
 
 



6) Jaký způsob podání enterální výživy do nazogastrické sondy vám vyhovuje více vzhledem 
k vašim zkušenostem? 
a) bolusové podání 
b) kontinuální podání 
 
7) Provádíte při bolusovém podání noční pauzu? 
a) ano 
b) ne 
c) jen u pacientů, u kterých se musejí podávat léky nalačno (např. Letrox) 
 
8) Provádíte při kontinuálním podání noční pauzu? 
a) ano 
b) ne  
c) jen u pacientů, u kterých se musejí podávat léky nalačno (např. Letrox) 
  
9) Provádíte dekompresi při bolusovém podání enterální výživy do nazogastrické sondy? 
a) jen před podáním výživy 
b) dekompresi neprovádím 
c) jinak ….. 
 
10) Provádíte dekompresi při kontinuálním podání enterální výživy do nazogastrické sondy? 
a) ano – po ... hodinách 
b) ne 
c) jen před podáním léků 
d) jinak ..... 
 
Část C. 
 
11) Podáváte přípravky sippingu na vašem pracovišti pouze na ordinaci lékaře nebo je oprávněna 
podávat je i sestra? 
a) pouze na ordinaci lékaře 
b) smí je podávat sestra 
c) jinak ….. 
 
12) Kdo indikuje přípravky k sondové výživě na vašem pracovišti? 
a) vždy lékař 
b) sestra po dohodě s lékařem 
c) nutriční terapeut 
d) jinak ….. 
 
13) Kdo indikuje zavedení nazogastrické sondy na vašem pracovišti? 
a) vždy lékař 
b) sestra po dohodě s lékařem 
c) nutriční terapeut 
d) jinak ….. 
 
14) Měl/a byste zájem o rozšíření kompetencí v indikaci enterální výživy? 
a) ano 
b) ne 
c) nechci se vyjadřovat 
 



Část D. 
 
15) Jaký typ přípravků enterální výživy na vašem pracovišti používáte? 
a) oligomerní (nízkomolekulární) 
b) polymerní (vysokomolekulární) 
c) obojí 
 
16) Používáte do nazogastrické sondy stejný typ přípravků jako do nazojejunální? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 
 
17) Jaké přípravky podáváte do nazogastrické sondy? 
a) oligomerní 
b) polymerní 
c) obojí 
 
18) Jakou cestou podáváte oligomerní přípravky? 
a) jen do nazogastrické sondy 
b) jen do nazojejunální sondy 
c) do nazogastrické i nazojejunální sondy 
 
19) Víte, jaké přípravky mají větší sklon k vyvolání průjmů? 
a) oligomerní 
b) polymerní 
c) nevím 
 
20) Víte, jaké přípravky jsou pacientem hůře tolerovány? 
a) oligomerní 
b) polymerní 
c) nevím 
 
21) Podáváte v některých případech do nazogastrické sondy stravu připravenou v kuchyni místo 
komerčně vyráběných přípravků? 
a) ano, často 
b) ano, výjimečně 
c) ne, v žádném případě 
 
22) Myslíte si, že by se kuchyňsky připravovaná strava do sondy neměla využívat? 
a) ano, rozhodně by se neměla podávat 
b) individuálně dle stavu a potřeby pacienta 
c) ne, neshledávám problém v podání kuchyňsky vyráběné stravy 
 
Část E. 
 
23) Jakým způsobem kontrolujete správnou polohu nazogastrické sondy? 
a) odsátím žaludečního obsahu 
b) odsátím žaludečního obsahu a změření pH 
c) insuflací vzduchu a poslechem 
d) ponořením proximálního konce sondy do vody 
e) rentgenem 
 
 



24) Do jakého množství odpadů vracíte zpět obsah do nazogastrické sondy? 
a) do 50 ml 
b) do 100 ml 
c) do 200 ml 
d) veškerý obsah vždy vyhazuji 
e) jinak ….. 
 
25) Čím proplachujete nazogastrickou sondu? 
a) vodou 
b) převařenou vodou 
c) hořkým čajem 
d) sterilním roztokem 
e) jinak ….. 
 
26) Používáte na vašem pracovišti pomůcky k prevenci dekubitů u nazogastrické sondy? 
(popřípadě jaké) 
a) ano ….. 
b) ne 
 
27) Zjišťujete množství a vzhled odpadů u nazojejunální sondy? 
a) ano 
b) ne 
 
28) Čím proplachujete nazojejunální sondu? 
a) 5% G 
b) aqua 
c) FR 1/1 
d) FR ½ 
e) nesterilní vodou, čajem 
f) jinak ….. 
 
29) Jak často proplachujete nazojejunální sondu? 
a) po 3 hodinách 
b) po 6 hodinách 
c) proplachuji jen při zastavení výživy 
d) jinak ….. 
 
30) Jakým způsobem se na vašem pracovišti nejčastěji zavádí nazojejunální sonda? 
a) gastroskopií 
b) zaplavováním 
c) pod rentgenovou kontrolou 

 
31) Jak často měníte enterální set? 
a) 1x za 24 hodin 
b) 1x za 48 hodin 
c) 1x za 72 hodin 
d) až s každým novým přípravkem 
e) jinak….. 
 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 
Naďa Hrnčířová 
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