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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace rodičů dětí dlouhodobě
závislých na umělé plicní ventilaci. V praxi se stále častěji setkáváme
s dětmi, které jsou doţivotně odkázané na přístrojovou ventilační podporu. I
těmto dětem je díky moderní medicíně a medicínské technologii umoţněno
propuštění do domácí péče. Rodiče se před propuštěním musí seznámit
s velkým mnoţstvím nových informací a naučit se mnoha novým
dovednostem, které jsou nezbytné k tomu, aby byly schopni svému dítěti
poskytnout potřebnou ošetřovatelskou péči. Role zdravotní sestry je zde
nezastupitelná a kvalita edukace zdravotníků by měla být na nejvyšší moţné
úrovni.
Teoretická část práce je věnována tématům pedagogiky, edukace a
komunikace, základním pojmům a psychologickým aspektům, které rodiny
takto nemocných dětí ovlivňují. Závěrečné kapitoly teoretické části se
zabývají problematikou umělé plicní ventilace a zajištění dýchacích cest
s ohledem na pediatrickou specifiku.
Empirická část práce je zaměřena na kvalitu poskytování edukace těmto
rodičům na konkrétním oddělení. Cílem práce bylo zmapovat, za jakých
podmínek a jakým způsobem edukace rodičů na tomto oddělení probíhá.

klíčová slova: dítě, edukace, péče, rodina, tracheostomie, umělá plicní
ventilace

ABSTRACT
The main topic of this work is to evaluate education of parents with children
dependent on long term artificial lung ventilation. In praxis we meet
children who are dependent on mechanical ventilation for all life. Thanks to
modern approaches in therapy and progress in medical technology these
children could be dismissed from hospital to home care. Their parents must
be introduced to many new information and they must be taught to many
new skills essential for providing necessary nursing care. The role of a nurse
is irreplaceable in this process and the quality of education of the nurse
should be on the highest level.
Theoretical part of this work is focused on pedagogy, education,
communication, basic terms and psychological aspects which influence
families of such disabled children. Final topics of the theoretical part follow
up a problematics of mechanical ventilation and securing airways in
pediatrics population.
Empirical part of this work is focused on quality of education provision to
these parents on specific hospital departement. The aim of this work is to
observe conditions and ways of providing this education to parents on the
departement.
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1 Úvod
V pediatrické intenzivní a resuscitační péči stále přibývá dětí, které jsou
dlouhodobě závislé na umělé plicní ventilaci. Dříve byly tyto děti
uvězněny v nemocnicích na resuscitačních odděleních a odtrţeni tak od
svých rodin. V současné době, díky moderní medicíně a špičkové
technologii, je těmto dětem umoţněno ţít v domácím prostředí v kruhu
své rodiny. Rodiče, kteří se rozhodnou pečovat o takto postiţené dítě
doma, se musí naučit mnoha novým znalostem a dovednostem. Zdravotní
sestry jsou v tomto případě nepostradatelné a je velice důleţité, aby se
rodinám velmi intenzivně a pečlivě věnovaly. Edukace rodičů těchto dětí
by měla být systematická s ohledem na individualitu celé rodiny a kvalita
edukace by měla být na nejvyšší moţné úrovni. Rodiče si před
propuštěním dítěte domů musí být zcela jisti, ţe zvládají péči o dítě, znají
moţné komplikace, dokáţí je vyřešit a dobře ovládají veškeré technické
vybavení a pomůcky.
Toto téma jsem si vybrala proto, ţe se na pracovišti s těmito rodinami
setkávám stále častěji. Jelikoţ se jedná o vysoce odbornou péči, kterou
od rodičů očekáváme, je kvalitní edukace rozhodující proto, abychom
těmto rodinám usnadnili jejich novou a velmi těţkou ţivotní situaci.
Klíčovým faktorem je také týmová a multioborová spolupráce
zdravotníků, kteří se podílejí na péči o dětského pacienta a zajištění
systematičnosti a návaznosti komplexní péče.
Jelikoţ je péče o tyto děti velice obsáhlá, věnuji se v této práci pouze péči
týkající se dýchacích cest a umělé plicní ventilace. V bakalářské práci se
zároveň záměrně vyhýbám termínu všeobecná sestra, jelikoţ pracuji i
s kolegyněmi, které jsou profesí dětské sestry.
V teoretické části bakalářské práce se věnuji pedagogicko-didaktické a
edukační problematice, která je dle mého názoru pro zdravotní sestru
v roli edukátora důleţitá. Závěrečné kapitoly teoretické části popisují
problematiku zajištění dýchacích cest s ohledem na pediatrickou péči.
V praktické části se pokusím zmapovat, jakým způsobem a za jakých
podmínek probíhá edukace rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí na
konkrétním oddělení. Na základě zjištěných výsledků jsem se pokusila
navrhnout aplikovatelný postup edukace pro praxi.
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2 Úvod do pedagogiky
2.1

Pedagogika

Termín pedagogika pochází z antického Řecka. V české pedagogice se
uţívá výrazu pedagog a označuje člověka, který se výchově věnuje
profesionálně a zároveň má pro tuto činnost patřičnou kvalifikaci.
Základy tomuto oboru jako systematické vědě o výchově mládeţe a
dospělých poloţil svými pedagogickými spisy Jan Amos Komenský.
Pedagogika se ustanovila jako vědní obor aţ v 19. století. (Střelec, 2009)
Pedagogika je věda o edukaci, tedy o výchově a vzdělávání. Tato věda
zahrnuje teorii i praxi. Má charakter normativní, explorativní a
explanativní.


Normativní charakter znamená, ţe pedagogika stanovuje
určité normy, vzory, doporučení a cíle, jak realizovat edukaci.



Explorativní charakter znamená, ţe pedagogika zkoumá a je
zaloţena na poznatcích získaných z výzkumu.



Explanativní charakter znamená, ţe pedagogika zjišťuje,
popisuje a vysvětluje různé jevy edukační reality. (Střelec,
2009)

Moderní pedagogika jako edukační věda se zabývá edukačními procesy,
které probíhají v různých edukačních prostředích. Tato prostředí se
vzájemně odlišují typem zúčastněných, svým obsahem, formami a
intenzitou edukačních procesů. Tak vznikají různé odnoţe pedagogiky,
které stojí vedle obecné pedagogiky. (Průcha, 1997)
Strukturu pedagogiky vytvářejí dvě sloţky - teorie a výzkum. Teoretická
sloţka představuje poznatky, které popisují a vysvětlují procesy a jevy
edukační reality. Výzkumná sloţka popisuje data, jejich zdůvodnění a
vysvětlení. Obě tyto sloţky by měly být vzájemně propojeny. (Průcha,
1997; Fischer, 2008)

2.2

Didaktika

Didaktika je nejpropracovanější disciplínou pedagogiky a je vnímána
jako její součást. Pojem didaktika pochází z řeckého slova didaskó,
didascein, didascalion, coţ znamená učit, vyučovat, poučovat, učit se,
atp. (Kuberová, 2010)
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Kořeny didaktiky sahají hluboko do starověku. Představiteli, kteří se ve
starověku zabývali myšlenkami o učení a vyučování byli, Sokrates (469399 př. n. l.), Platon (424-348 př. n. l.), Aristoteles (384-322 př. n. l.).
Pojem didaktika zavedl do pedagogiky Wolfgang Ratke (1571-1635) uţ
v roce 1613. (Petlák, 1997)
První autoři didaktiku povaţovali za umění vyučovat. Za tvůrce prvního
didaktického systému v historii je právem označován Jan Amos
Komenský (1592-1670). Jeho dílo Didactica magna se stalo známým po
celém světě. Ve svém díle Didaktika analytická, vymezil pojem didaktika
takto:


Didaktika je teorie správného vyučování.



Vyučovat znamená, aby se ţák učil s chutí a důkladně.



Teorie vyučování znamená ovládat jisté metody vyučování a s
oporou v nich vést k vědomostem.

Didaktika je věda, která odpovídá na otázky, koho, proč, jak a co
vyučovat. Tato věda má za úkol určit cíle vyučovacího procesu, správně
zvolit vyučovací metody, materiální prostředky a didaktické pomůcky,
vybrat vhodnou formu vyučování, atd. (Kuberová, 2010)

2.2.1 Didaktika ošetřovatelství
Didaktika ošetřovatelství patří do tzv. oborové didaktiky a zabývá se
vyučováním a uplatněním didaktiky při edukaci v ošetřovatelství.
Ošetřovatelství v oblasti výchovy a vzdělávání klientů tento proces
označuje jako edukační. Oborovou didaktiku ošetřovatelství lze chápat
jako didaktiku speciální. Všechny způsoby edukace, učení či vyučování
se zaměřují na nejcitlivější oblasti lidského ţivota – na zdraví, jeho
zachování nebo obnovu. A to mj. i prostřednictvím ošetřovatelského
procesu a léčby. (Kuberová, 2010)
Edukace v ošetřovatelství nabízí kvalifikovanou pomoc klientům, kteří
jsou ohroţeni nemocí, stresovými situacemi nebo jinými problémy. Proto
je důleţité, aby se edukace připravovala a organizovala z didaktického
hlediska podle didaktických podmínek a zásad. Takto se dosáhne
holistického přístupu a zvýšené edukační a adekvátní úrovně, coţ ovlivní
erudici klienta a jeho snahu o uzdravení a vyšší kvalitu ţivota.
Didaktika má v ošetřovatelství nezastupitelné místo, protoţe souvisí s
dodrţováním všech metod, forem, zásad, prostředků a dalších důleţitých
10

faktorů pro edukaci. Zdravotně-výchovná péče v ošetřovatelství znamená
podporu, usměrňování a upevňování zdraví pacientů pomocí procesů
vyučování a učení se. (Kuberová, 2010)

2.3

Andragogika

Oblast edukace zkoumají dvě disciplíny, pedagogika dospělých a
andragogika, které se navzájem doplňují a vytváří obraz edukace.
(Pospíšil, 2001).
Andragogika je vědní obor, který se zabývá veškerými aspekty
vzdělávání a učení dospělých. Existují různé koncepce andragogiky.
Andragogika ve své podstatě znamená doprovázení člověka při jeho cestě
za vzděláním, poznáním a pochopením světa. Snaţí se převést ţivotní
problémy jednotlivce a společnosti na problémy řešitelné učením.
(Beneš, 2014)
Andragogika má vztah k řadě subdisciplín, které lze rozdělit na základní
a aplikované.
Obecná andragogika se zabývá terminologií
metodologickými aspekty andragogiky.

a teoretickými

a



Historie andragogiky studuje dějiny andragogiky a historické
souvislosti jejího vývoje.



Komparativní andragogika
vědeckého zkoumání.



Andragogická didaktika se zabývá otázkami vyučování, učení a
vzdělávání dospělých se všemi náleţitými specifiky. (Palán,
2008)

srovnává

metodické

přístupy

Mezi aplikované disciplíny andragogiky se řadí personální andragogika,
sociální andragogika, kulturní andragogika. Mezi aplikované
andragogické subdisciplíny se ještě můţe řadit:


Speciální andragogika, která má nejblíţe ke speciální pedagogice
a sociální péči. Zabývá se vzděláváním a poradenstvím jedinců se
specifickými potřebami, sociálně, tělesně či mentálně
znevýhodněnými.



Gerontagogika zahrnuje část andragogiky
vzděláváním starších lidí. (Palán, 2008)
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zabývající

se

2.4

Komunikace

Termín komunikace znamená styk, spojení, přenos informace. Kvalita
komunikace má vliv na kvalitu mezilidských vztahů. Ve zdravotnictví je
kvalitní komunikace velmi důleţitá. Interakce mezi zdravotníky a
nemocnými je na denním pořádku a je základem efektivní péče.
Schopnost komunikovat slouţí k navázání a rozvíjení kontaktu s
pacientem. Kaţdý zdravotnický pracovník ve svém působení komunikuje
s ostatními nejenom v rovině odborné a sociální, ale i v rovině
pedagogické. Komunikace je dovednost, kterou lze rozvíjet. (Venglářová
2006; Bastl, 1997)
V praxi rozlišujeme tři druhy profesionální komunikace:
Sociální komunikace znamená běţný rozhovor s nemocným. Nemocný
si vytváří vztah k pečujícím osobám. Člověk hospitalizovaný nebo v
domácí péči má velmi omezenou moţnost sociálních kontaktů.
Specifická (strukturovaná) komunikace je oblast komunikace, kdy
nemocnému nebo příbuzným sdělujeme důleţitá fakta, motivujeme,
působíme edukačně, atp. V této oblasti jsou zvýšené nároky na
srozumitelnost sdělení. Vţdy je důleţité na základě zpětné vazby ověřit,
zda nemocný nebo příbuzný informacím porozuměl.
Terapeutická komunikace probíhá často formou rozhovoru. Kvalitně
vedený terapeutický rozhovor napomáhá při rozhodování a přijímání
nepříjemných zpráv a napomáhá adaptaci na obtíţnou ţivotní situaci.
Podpůrný terapeutický rozhovor s nemocným má za úkol zvýšit účinnost
jiných léčebných přístupů u somatických a psychosomatických
nemocných. (Venglářová, 2006)

2.5

Role rodiny hospitalizovaných dětí

Nemoc dítěte téměř vţdy naruší obvyklý chod rodinného ţivota. Napětí
v rodině není pouze na straně rodičů, ale i na straně sourozenců, kterým
jsou dočasně odmítány obvyklé „rodinné sluţby.“ Role rodičů v péči o
dítě během hospitalizace je v současné době nezastupitelná. K tomu, aby
rodiče dobře porozuměli zdraví a nemoci svého dítěte, potřebují více
ošetřovatelských dovedností a teoretických znalostí.
Léčba v nemocnici se doporučuje pouze dětem, kterým nemůţe být
srovnatelná péče poskytnuta doma. Převáţnou většinu hospitalizovaných
dětí tvoří malé děti se závaţným onemocněním dýchacích cest,
centrálního nervového systému, ledvin, děti s náhlou příhodou břišní, po
12

závaţných zraněních, otravách, popáleninách a dále děti s nepříznivou
prognózou, nádorovým onemocněním a vleklým chronickým
onemocněním. Nejproblematičtější skupinou jsou děti, které jsou z
různých důvodů odkázáni na přístrojovou techniku nebo musí mít
zavedené katétry, sondy, atp. Zde je role rodiny stěţejní. (Mihál, 2003)
Zvláště děti dlouhodobě hospitalizované na jednotkách intenzivní péče
nebo na anesteziologicko-resuscitačních odděleních potřebují
permanentní přítomnost rodičů. Moţnosti oddělení často neumoţňují
přítomnost rodičů přes noc, ale během dne by měla být přítomnost rodičů
umoţněna nepřetrţitě. (Rothová, 2014)
Rodiče mají různou toleranci na psychickou zátěţ způsobenou nemocí
dítěte. „Někteří se chovají klidně a vyrovnaně a snaží se své dítě podpořit
a uklidnit. Někteří naopak na takovou situaci reagují nepřiměřeně, silnou
úzkostí a neklidem, což již před lety ve svých pracích zmiňoval profesor
Matějček.“ (Rothová, 2014, s. 27) V praxi se však můţeme setkat i s
rodiči, kteří nerespektují léčebný program. Toto nerespektování můţe být
zapříčiněné chybnou komunikací mezi rodiči, dětmi a zdravotníky. Je
třeba myslet na to, jestli rodič nebo pacient porozuměl tomu, co bylo
předepsáno či doporučeno, jaké má rodič technické, emocionální nebo
finanční moţnosti při realizaci doporučených předpisů. Důleţité je téţ
neopomenout otázku, zda opravdu můţeme povaţovat chování rodiče,
který proţívá velmi stresující období za vědomé nerespektování terapie.
Respektování či nerespektování léčebného procesu můţe zásadně
ovlivnit kvalita komunikace mezi zdravotníkem, pacientem a rodičem.
(Mihál, 2003)

2.6

Zdravotníci ve vztahu k rodičům

Přítomnost rodiče během hospitalizace dítěte je v současné době jiţ
běţnou realitou. Hospitalizace dítěte v nemocnici je náročná situace
nejen pro nemocné dítě a jeho rodinu, ale i pro zdravotnický personál.
Přítomnost rodiče u lůţka dítěte je vlastně součást léčby. Proto je
důleţité, aby zdravotníci s rodiči nemocného dítěte spolupracovali jako s
nedílnou součástí poskytované péče. Rodiče bychom měli vnímat jako
prostředníky a pomocníky v poskytované zdravotnické péči. Je nutné
však počítat i s negativním vnímáním nemoci jejich dítěte. Rodiče
proţívají strach, úzkost, pocity vlastní viny. Je proto důleţité svým
přístupem rodiče povzbudit, motivovat, pochválit, ocenit jejich obětavost
a vyjádřit porozumění a pochopení situace. Trávení celého dne u dítěte v
nemocnici se zcela liší od běţného dne stráveného doma. Toto je
důleţité, abychom si jako zdravotníci uvědomili a snaţili se pomoci
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rodičům vnést do nemocnice prostředí „normálního ţivota“. (Rothová,
2014)
Ten, kdo nemá zkušenosti s prací na dětských odděleních, se můţe mylně
domnívat, ţe přítomnost rodičů u dítěte zdravotníkovi práci usnadňuje.
Obvykle to však bývá spíše naopak. Rozrušené rodiče, kteří mají strach o
osud svého nemocného dítěte, je někdy velmi obtíţné uhlídat, aby se
omylem nedopustili chyb, které by mohly narušit průběh léčby nebo
zkomplikovat jiţ probíhající onemocnění. Týká se to především
důsledného
dodrţování
hygienicko-epidemiologického
reţimu,
bezpečnosti dítěte, atp. (Mihál, 2003)

2.7 Možnost domácí péče a psychický dopad na
rodinu
Dlouhodobá umělá plicní ventilace má na dítě značně negativní vliv.
Tyto děti bývají dlouhodobě hospitalizované na jednotkách intenzivní
péče a resuscitačních odděleních a nemohou ţít normální ţivot. Jejich
aktivity jsou omezené jednotnou rutinou a personálním obsazením na
oddělení. Malé děti trpí odloučením od rodiny a starší děti velmi špatně
snášejí, ţe nemají kontrolu nad svým ţivotem. Rodiny těchto dětí ţijí pod
velikým psychickým tlakem a jsou „chyceni do pasti“ mezi potřebami
dítěte a potřebami zbytku rodiny. Rodičovský vztah je také velmi
ovlivněn neustálým dohledem nemocničního personálu. Proto je moţnost
domácí péče dětí závislých na umělé plicní ventilaci rodinami vítána.
Propuštění dítěte závislého na umělé plicní ventilaci je velmi sloţitý
proces. Rodiče proces propuštění vnímají jako frustrující. Kaţdé dítě je
agenturami a úřady řešeno individuálně a ţádosti se mnohdy opakovaně
vrací k přešetření a doplnění, coţ celý proces propuštění do domácí péče
oddaluje a rodiny tak ţijí pod velikým psychickým stresem. Rodiny také
pociťují značnou finanční a emocionální zátěţ v péči o dítě, nejistotu
ţivota s dítětem, které má značné omezující ţivotní podmínky. Rodiče
také popisují, ţe je pro ně velice obtíţná tzv. „dvojí role“, kdy vedle role
matky/otce přebírají i roli primárního ošetřovatele. Pro rodiče je velmi
důleţité trávit s dítětem dostatek času a sdílet společně „normální
rodičovské činnosti“. Tento čas je ale mnohdy omezován nezbytnou a
neodkladnou ošetřovatelskou péčí. Péče o dlouhodobě ventilované děti je
komplex plný problémů a výzev pro všechny zúčastněné. (Cejer, 2007)
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3 Edukace
3.1

Vysvětlení pojmu

Pojem edukace je odvozen z latinského slova educo, educare a znamená
vést vpřed, vychovávat. Lze ho definovat jako proces soustavného
ovlivňování chování a jednání jedince s cílem navodit pozitivní změny v
jeho vědomostech, postojích, návycích a dovednostech. (Juřeníková,
2010)
Edukace je a měla by být běţnou součástí zdravotní péče. Cílem edukace
je, aby člověk nebo pacient na základě adekvátní informovanosti v dané
problematice přijal zodpovědnost za své zdraví a změnu způsobu ţivota
necítil jako omezení, ale jako svou běţnou součást. (Svěráková, 2012)
Edukace ve zdravotnictví pomáhá přispívat k předcházení nemocem a
udrţení nebo navrácení zdraví a zkvalitnění ţivota jedince. Má zásadní
roli v primární, sekundární a terciální prevenci. V rámci primární
prevence je edukace zaměřena na zdravé jedince, prevenci nemocí a
zdraví prospěšná opatření. Sekundární prevence je zaměřena na nemocné
jedince, u kterých se snaţí ovlivnit vědomosti, dovednosti a postoje
jedince tak, aby se napomohlo jeho uzdravení a zabránilo se moţným
komplikacím. Edukace je nejvíce zaměřena na dodrţování léčebného
reţimu, udrţení soběstačnosti a na prevenci recidivy onemocnění.
Edukace v terciální prevenci se zaměřuje na jedince, kteří jiţ mají trvalé
a nevratné změny ve svém zdravotním stavu. Má za cíl zlepšit kvalitu
ţivota a zabránit rozvoji dalších komplikací. (Juřeníková, 2010)
Edukace se můţe rozdělit na tři části - základní edukaci, reedukaci a
komplexní edukaci.
Základní edukace znamená předávání nových vědomostí a dovedností,
kterými je klient motivován ke změně svých hodnot a postojů. Klient se s
informacemi nikdy dřív v takové míře nesetkal a pomáhá mu zorientovat
se v nové situaci.
Reedukační edukace je taková edukace, při které máme moţnost
navázat na předchozí vědomosti a dovednosti. Cílem reedukační edukace
je prohloubení dosavadních znalostí jedince.
Komplexní edukace je nejčastěji součástí kurzů určených pro konkrétní
problematiku. Klient se tak seznámí s ucelenými vědomostmi, které jsou
předávány v určitých etapách. To napomáhá budování dovedností a
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postojů, které jsou prospěšné pro udrţení nebo zlepšení zdraví a kvality
ţivota.
Pro kvalitní edukaci je nutné znát základní mechanismy učení. Učení je
proces, kdy jedinec získává individuální zkušenosti, učí se přizpůsobovat
novým ţivotním podmínkám a učí se novým formám chování. Učení
můţe být záměrné nebo bezděčné. Záměrné učení směřuje ke
konkrétnímu cíli a bezděčné učení původně směřovalo k jinému cíli.
(Juřeníková, 2010)
V rámci edukace se můţeme setkat s pojmy, jako je edukant, edukátor,
edukační prostředí, edukační konstrukty, edukační standard a edukační
proces.
Edukantem je subjekt učení. Ve zdravotnictví je nejčastějším subjektem
buď zdravý, nebo nemocný klient. Edukantem můţe být i zdravotník,
který si prohlubuje své vědomosti a dovednosti. Kaţdý edukant je
jedinečný a jeho charakteristiku ovlivňuje např. i etnická příslušnost,
víra, sociální prostředí a sociálně kulturní podmínky.
Edukátor je aktér edukační aktivity. Ve zdravotnictví je edukátorem
nejčastěji lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeut, nutriční terapeut, atp.
Edukační prostředí je místo, ve kterém edukace probíhá. Charakter
edukačního prostředí můţe edukaci ovlivnit pozitivně i negativně.
Edukační konstrukty jsou plány, zákony, předpisy, standardy, edukační
materiály, atp. Tyto konstrukty také ovlivňují kvalitu edukačního
procesu.
Edukační standard je závazná norma, která napomáhá udrţení
poţadované úrovně kvality poskytované edukace. Standard je předem
naplánovaná edukace klienta. Nejčastěji pouţívané edukační standardy
jsou standardy určené pro konkrétní onemocnění.
Edukační proces je činnost lidí, při které dochází k učení buď záměrně,
nebo nezáměrně. Edukační procesy vlastně probíhají od prenatálního
ţivota aţ do smrti. (Juřeníková, 2010)

3.2

Historie edukace

Ošetřovatelky a později zdravotní sestry pacientům poskytovaly
informace o jejich zdravotním stavu, prevenci a moţných komplikacích
jiţ odnepaměti. Informace však postrádaly určitou systematičnost a byly
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jednorázové, proto nebyl efekt edukace dostačující. Zdravotní sestry
pečovaly o velké mnoţství pacientů, a tak nemohla být zajištěna
dostatečná informovanost pacientů. Zlom nastal v době, kdy se začal
preferovat skupinový systém ošetřovatelské péče, a sestra začala pečovat
o určitou skupinu pacientů. Na pacienty začala mít více času, dokázala je
lépe poznat a porozumět jejich potřebám a potíţím. Edukace tak začala
být mnohem kvalitnější.
Kvalita edukace samozřejmě závisela i na zkušenostech zdravotní sestry.
Kvalitněji dokázala pacienta edukovat zkušená sestra, která měla patřičné
zkušenosti a vědomosti. Proto se začal klást více důraz na vyučování
pedagogiky na zdravotnických školách. Předmět pedagogiky byl
vyučován společně s psychologií, avšak v nepoměru ve prospěch
psychologie. Zlepšení nastalo se zavedením předmětu „Edukace
pacientů“ do učebních osnov na zdravotnických školách a fakultách.
Edukace v práci sestry se rozvíjí posledních 20 let a edukace se tak
postupně začlenila i do ošetřovatelského procesu. O významu aplikace
pedagogiky do ošetřovatelské praxe svědčí i slova V. Hendersonové,
která v roce 1960 řekla: „Jedinečnou úlohou ošetřovatelství je pomáhat
nemocným i zdravým při aktivitách podporujících zdraví, které by mohli
vykonávat i bez pomoci, když by měli dostatek potřebných sil, vůle nebo
znalostí a toto dělat tak, aby co nejrychleji získali ztracenou nezávislost.“
(Kulhavá, 2009, s. 4)
Počátkem 80. let se postupně začíná prosazovat význam edukace
pacientů. Nejvíce se vzdělávání pacientů projevilo v interním lékařství,
kde byla zaznamenána kvalitativně vyšší úroveň ve vzdělávání diabetiků.
Pro 90. léta byl charakteristický posun k aktivnímu přístupu pacienta v
péči o své zdraví, coţ se odráţí v oblasti primární prevence. (Svěráková,
2012)

3.3

Edukace v ošetřovatelství

Pacient, kterému se vlivem chronického onemocnění nebo závaţného
poranění změnily ţivotní podmínky, se musí naučit s tímto novým
stavem sţít a naučit se mnohdy i novým dovednostem, které mu jeho
„nový“ ţivot usnadní a umoţní mu se co nejvíce nebo zcela zařadit zpět
do svého rodinného, pracovního a společenského ţivota. Lékař a
především zdravotní sestra můţe pacientovi pomoci vybudovat si nové
stereotypy. Pacient má právo na kvalitní edukaci a získání odpovídající
úrovně informací o zdravotním stavu a léčebném reţimu. Pouze při
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odpovídající informovanosti se můţe pacient kvalifikovaně rozhodnout
pro změnu svého ţivotního stylu. (Svěráková, 2012)
Efektivní vzdělávání pacientů mimo jiné i pozitivně působí na zdravotní
ekonomiku. Přináší sníţení nákladů na zdravotní péči, neboť u dobře
edukovaného pacienta lze předpokládat, ţe bude léčba úspěšnější, neboť i
on sám k léčbě aktivně přistupuje a můţe být i kratší rekonvalescence.
Aby se tento předpoklad naplnil, je potřeba motivovat pacienta ke změně
chování, ţivotního stylu, stravovacích návyků, pohybové aktivity a
eliminovat zdraví škodlivé zlozvyky. Motivovat pacienta ke změně
přístupu k sobě samému však není jednoduché. (Svěráková, 2012)
Zvýšení edukační (výchovně-vzdělávací) a evaluační (hodnotící) úrovně
ovlivní znalost jedince a jeho snahu o uzdravení a lepší kvalitu ţivota.
Cílem edukace v ošetřovatelství je výchova a vzdělávání jedinců, kteří
jsou odkázáni na pomoc a podporu zdravotníků v primární, sekundární i
terciální prevenci. Předpokládá kvalifikovanou pomoc jedincům, kteří
jsou ohroţeni tělesným i psychickým onemocněním nebo stresem a
sociálními problémy. Klíčem k úspěšné edukaci je dodrţování základních
pravidel úspěšné komunikace s lidmi z různého sociálního a kulturního
prostředí a dalších individuálních rozdílností. Kaţdý jedinec má navíc
vzhledem ke své nemoci specifické komunikační potřeby, které by se
měly správně vyhodnotit. Moderní edukace v ošetřovatelství musí
sledovat veškeré kvalitativní změny související s vývojem. Zavedení
edukační techniky do výuky a do ošetřovatelské péče je také nedílnou
součástí edukační činnosti v ošetřovatelství. (Kuberová, 2010)
Edukace v nemocnici se liší podle typu oddělení a je cílená na konkrétní
problematiku. Konkrétní vzdělávání se odvíjí od kompetence
edukujícího. Samotná edukace a reedukace patří mezi výkony hrazené
zdravotními pojišťovnami v rámci úhrad poskytovaných sluţeb.
(Frolíková, 2012) Kvalitní a dokonale naplánovaná edukace je
nenahraditelná zvláště u rodičů dětí závislých na dlouhodobé umělé
plicní ventilaci. Moţnost domácí péče o dítě závislé na umělé plicní
ventilaci je velmi pozitivní jak pro dítě samotné, tak pro celou rodinu.
Rodiče však ještě během hospitalizace musí projít velmi náročným
edukačním procesem. Veškeré obavy rodičů, jak zvládnou péči o své
dítě, jsou minimalizovány kvalitní edukací týkající se samotné péče o
dítě, dýchací cesty a přístrojovou techniku, která je součástí ţivota dítěte
a celé rodiny. (Rachel, 2011)
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3.4

Dokumentace v edukačním procesu

Kaţdé zdravotnické zařízení má zákonnou povinnost vést zdravotnickou
dokumentaci. Součástí zdravotnické dokumentace by měl být i edukační
záznam. Vedení edukačního záznamu zefektivňuje edukaci, zajišťuje
kontinuitu edukace a napomáhá její soustavnosti, umoţňuje včas zachytit
případné problémy v oblasti edukace, usnadňuje hodnocení a zpětnou
vazbu edukace a v neposlední řadě také chrání zdravotnický personál v
případě stíţností a ţaloby ze strany pacienta a příbuzných. (Juřeníková,
2010)
Edukační dokumentace je k dispozici celému zdravotnickému týmu.
Kaţdý, kdo se podílí na edukaci, můţe záznam doplnit, ujasní si, co jiţ
bylo edukantovi řečeno, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování.
(Kulhavá, 2009) Edukační záznam by měl být srozumitelný, pravdivý,
stručný a úplný. Měl by obsahovat všechny potřebné údaje, které
pomohou zajistit kontinuitu edukačního procesu a umoţní hodnotit
výsledky edukace. V edukačním záznamu by neměl chybět cíl edukace,
pouţité metody a forma edukace, úroveň znalostí edukanta na počátku a
na konci edukace, učební pomůcky, popřípadě bariéry edukace, obsah
edukace, hodnocení cílů, a samozřejmě datum, jméno edukátora a
edukanta a jejich podpisy. (Juřeníková, 2010) Výhodou je, kdyţ je
součástí edukační dokumentace stručné posouzení edukanta (pacient,
rodina, příbuzný). Zdravotník zhodnotí jeho věk, úroveň vzdělání,
společensko-ekonomické faktory, jeho ochotu přijmout změnu a
motivaci, popřípadě další důleţitá fakta, jejichţ informace nám pomohou
v sestavení edukačního procesu jedinci přímo na míru. (Svěráková, 2012)
Administrativní zátěţ zdravotníků velice usnadní připravený edukační
formulář vypracovaný přímo pro specifický druh onemocnění,
problematiky. V případě připravených edukačních formulářů se však
nesmí opomenout vymezení prostoru pro záznam individuálních
odlišností edukanta. (Juřeníková, 2010)
Můţe se stát, ţe pacient či příbuzný edukaci odmítne. Stává se to sice v
ojedinělých případech, ale je potřeba s touto moţností počítat. V případě
odmítnutí je nutné provést záznam do zdravotnické dokumentace. Pokud
pacient zmíní důvod odmítnutí, zaznamenáme ho také. Pokud odmítnutí
edukace sdělí edukant jinému zdravotnickému personálu, neţ je lékař, je
zdravotník povinen informovat lékaře a provést záznam i do denního
záznamu sester, kam zaznamená datum, hodinu, jméno lékaře, kterému
byla informace o odmítnutí edukace sdělena. (Juřeníková, 2010)
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3.5

Edukační cíl

Cíle edukace jsou předpokládané a očekávané změny v chování klientů,
kterých se má v edukaci dosáhnout. Čím přesněji jsou cíle formulovány,
tím efektivněji je moţné nastavit plán edukace a řídit edukační činnost.
(Kuberová, 2010)
Při formulaci specifických cílů v ošetřovatelské edukaci existuje více
úrovní osvojení učiva, kterým odpovídají příslušné cíle. Pro správné
stanovení a formulaci cílů nám mohou pomoci taxonomie cílů pro
jednotlivé oblasti. Jedná se o klasifikaci cílů a zdůraznění hierarchického
charakteru. Kritériem klasifikace je oblast psychických činností.
(Kuberová, 2010)
Cíle musí zajišťovat komplexnost a měly by působit na celou osobnost
edukanta a to v oblasti kognitivní, psychomotorické a afektivní.
Kognitivní oblast znamená osvojování si vědomostí a rozumových
schopností.
Psychomotorická oblast znamená formování činností.
Afektivní oblast znamená rozvoj osobnosti, postojů a hodnot.
Kaţdý zdravotník, který provádí edukaci, musí jednoznačně vědět jaké
změny pro zlepšení a zkvalitnění zdravotního stavu chceme u klienta
docílit. (Juřeníková, 2010) Správně stanovený cíl by měl splňovat
podmínku přiměřenosti a měl by vyhovovat schopnostem jedince. Cíl by
měl být pro jedince splnitelný, ale neměl by jeho schopnosti podceňovat.
Stanovený cíl by měl být formulován jednoznačně. Nesmí se stát, aby cíl
bylo moţné interpretovat několika různými způsoby. Cíle by měly být
snadno kontrolovatelné, abychom měli moţnost kdykoliv zkontrolovat
jejich dosaţení. Stanovené cíle by měly mít i vnitřní konzistentnost, coţ
znamená, ţe cíle jednotlivých lekcí musí být v souladu s hlavním cílem
edukace a nesmí být mezi nimi rozpor. Cíle se formulují vţdy ze strany
edukanta. (Juřeníková, 2010)
Bloomova taxonomie je nejznámější uváděná klasifikace kognitivních
cílů. V komplexní podobě můţe být pouţívána u všech kategorií
pacientů, jednotlivců, skupin, rodiny, komunity a pomáhá zlepšit
edukační úroveň a schopnost pečovat o sebe. Obsahuje šest hierarchicky
uspořádaných kategorií cílů. (Juřeníková, 2010)
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1. Znalost (zapamatování si): Zapamatování poznatků je základním
a nejjednodušším procesem zpracování poznatků a vede k
vědomostem a dovednostem. V ošetřovatelství jsou v této
kategorii důleţité základní poznatky o nemoci, příčinách,
preventivních opatření, léčbě, dodrţování léčebného reţimu, atp.
2. Pochopení (schopnost porozumět): Edukant musí obsah edukace
zpracovat do takové podoby, která je pro něj smysluplná. Při
edukaci v ošetřovatelství by se měli zdravotníci věnovat
především kategorii porozumění.
3. Aplikace (schopnost aplikovat): Tato schopnost v ošetřovatelství
znamená schopnost prakticky aplikovat teoretické poznatky a
informace. Aplikace je jednou z nejvíce pouţívaných kategorií.
Edukanti pouţívají pojmy, pravidla a metody ve zcela nových
situacích.
4. Analýza (schopnost analyzovat): Edukanti jsou schopni určit a
objasnit vztahy mezi jednotlivými prvky a částmi určitého celku.
Myšlenkové operace vedoucí k analýze poznatků a zkušeností,
představují krok k samostatnému řešení problémové situace
jednotlivce.
5. Syntéza (schopnost syntetizovat): Syntéza znamená sloţení prvků
a částí do nového celku, který subjektivně dříve neexistoval. Tím
můţe být plán, zpráva, postup řešení.
6. Hodnocení (schopnost vyhodnocovat): Schopnost vyhodnocovat
poznatky a informace, znamená schopnost posuzovat je na
základě kritérií a standardů. (Juřeníková, 2010; Kuberová, 2010)
Kratwohlova taxonomie – Zaměřuje se především na výchovné cíle a
na oblast afektivní, tzn. vytváření postojů, přesvědčení, hodnot a názorů.
V ošetřovatelské edukaci je jedna z nejvhodnějších. Je rozčleněna na pět
subkategorií. (Juřeníková, 2010)
1. Přijímání (vnímavost): Znamená citlivost jedince na určité
podněty, uvědomění si určitého jevu a ochota edukanta přijímat
nové jevy.
2. Reagování: Znamená aktivní pozornost. Jedinec má zvýšený
zájem o daný jev a činnost mu přináší uspokojení.
21

3. Uznání hodnoty, ocenění: Znamená vytvoření kladného postoje.
Edukant cítí, ţe činnost má smysl a význam. Je vnitřně
motivovaný. Hodnota je edukantem oceňována a stává se
motivační silou jedince.
4. Integrování hodnoty: Vytváří se vlastní hodnotový systém.
Jedinec je vnitřně ztotoţněný s odpovědností za činnost, kterou
realizuje.
5. Začlenění hodnoty do charakterové struktury osobnosti: Nová
hodnota je součástí ţivota jedince, slova jsou v souladu s
jednáním. Jedná se o nejvyšší úroveň dané hierarchie.
(Juřeníková, 2010; Kuberová, 2010)
Daveova taxonomie – Zaměřuje se na psychomotorické cíle a
výsledkem je, ţe si jedinec osvojí určitý druh motorických zručností a
návyků. Je rozdělena na pět částí.
1. Imitace (nápodoba): Jedinec sleduje určitou praktickou činnost,
kterou začíná napodobovat.
2. Praktické cvičení (manipulace): Edukant dokáţe vykonávat
poţadovanou činnost na základě slovního návodu a je i schopen
zvolit vhodnou činnost. Činnost se postupně zdokonaluje.
3. Zpřesňování: Jedinec vykonává poţadovanou činnost téměř
samostatně. Postupně je poţadovaná činnost stále přesnější a
koordinovanější, neţ v předchozí části.
4. Koordinace: Poţadovaná činnost je edukantem vykonávána
samostatně. Pohyby jsou koordinované a přesné.
5. Automatizace: Edukant má zautomatizovanou psychomotorickou
činnost. Pro maximální výkon jiţ vynaloţí minimum energie.
(Juřeníková, 2010)
Edukační cíle se zpravidla nesoustředí pouze na jednu kategorii nebo
oblast v rámci edukace. V procesu edukace dochází k jejich vzájemné
kombinaci. Stanovenému cíli je nutné zvolit vhodnou metodu, formu a
obsah edukace a vše musí být ve vzájemné harmonii. (Kuberová, 2010;
Juřeníková, 2010)
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Rachel ve své práci definuje osm cílů edukace týkající se problematiky
rodičů dětí dlouhodobě závislých na umělé plicní ventilaci.
1. Rodiče znají důvody zavedené tracheotomie.
2. Rodiče dokáţí popsat, jak zajistí správnou ventilaci plic u dítěte.
3. Rodiče znají způsoby a techniky udrţování průchodnosti
dýchacích cest a odsávání sekretů z dýchacích cest.
4. Rodiče dokáţí demonstrovat řádnou péči o tracheostomickou
kanylu a její okolí (stoma).
5. Rodiče prokáţí znalosti s pouţíváním monitorovacího zařízení
pro domácí péči.
6. Rodiče prokáţí schopnost zajištění dýchacích cest v případě
krizové situace.
7. Rodiče dokáţí identifikovat potencionální komplikace a přijmout
příslušná opatření.
8. Rodiče znají a dokáţí identifikovat příslušné komunitní zdroje.
(Rachel, 2011)

3.6

Edukační proces

Edukační proces je jakákoliv činnost, kdy edukátor působí na edukanta s
cílem naučit. Součástí edukačního procesu je tedy učení novým
znalostem, dovednostem. Ve vzájemné interakci mezi edukátorem a
edukantem, je důleţité zaměřit se na individualitu osobnosti. Cílem je
zhodnotit stav klienta, skutečné i potencionální problémy péče o zdraví,
stanovit si plány a zhodnotit potřeby klienta.
V edukačním procesu jsou důleţité rozhodující faktory (determinanty):


Faktory fyzické: věk, pohlaví, zdravotní stav, atd.



Faktory kognitivní: individuální schopnosti, inteligence, styl
učení, atd.



Faktory afektivní: postoje, motivace, potřeby, atd.



Faktory sociální a kulturní: rodinné prostředí, atd.
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U edukátorů mohou být determinanty např. profesní zkušenost, zdravotní
stav, pocit zodpovědnosti, atp.
Edukační proces se skládá z pěti fází:
1. Posouzení vzdělávacích potřeb – určit potřeby klienta a doplnit si
důleţité informace o klientovi.
2. Stanovení edukační diagnózy – skutečné a potencionální
zdravotní problémy a individuální potřeby klienta.
3. Plánování edukačního procesu – stanovení edukační strategie s
cílem prevence, redukce nebo eliminace potencionálních
problémů klienta.
4. Realizace edukačního procesu – skládá se z fáze motivační,
expoziční, fixační a fáze vyhodnocení.
5. Vyhodnocení edukačního procesu – stanovení, zda a do jaké míry
bylo dosaţeno stanovených cílů. (Dušová, 2006)

3.7

Edukační metody

Prostřednictvím edukačních metod směřujeme k dosaţení edukačních
cílů. Rozlišujeme monologické metody a dialogické metody.
Monologická metoda znamená postup, kdy edukátor během svého
monologu vstupuje do interakce s edukanty a klade jim otázky nebo dává
jednoduché úlohy. Můţe také vyslovit sporné tvrzení s očekáváním, ţe
edukanti začnou oponovat. V tomto případě se monologická metoda
mění v dialogickou, interaktivní. Patří sem i metoda přednášky, metoda
vysvětlování, metoda instruktáţe a praktických cvičení.
Dialogická metoda znamená rozhovor nebo diskuzi. Mohou se pouţít i
metody inscenace. Cílem této metody je, naučit edukanty řešit problémy,
rozvíjet jejich myšlení a tvořivost. (Magurová, 2009)
Existuje také mnoho alternativních edukačních metod. Zde jsou uvedeny
pouze některé:
-

Brainstorming: Vyuţíváme při práci ve skupině a
podstatou je snaha o získání co nejvíce nápadů v určitém
časovém limitu. Platí zde určité principy, např. princip
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zákazu kritiky, princip uvolnění fantazie, princip úplné
rovnosti účastníků, atd.
-

Brainwriting: Obdoba brainstorming metody, ale s tím
rozdílem, ţe si kaţdý účastník zapisuje nápady na papír.
Výhodou je, ţe zde oproti brainstormingové metodě
odpadá ostych zúčastněných.

-

Analýza případu: Metoda zaloţená na přešetření, analýze
a diagnostice podrobného opisu problému, který můţe být
skutečný nebo simulovaný.

-

Kruhy: účastníci sedí v kruhu a vyjadřují se k danému
tématu postupně, jeden po druhém.

-

Metoda sněhové koule: Principem metody je, ţe práce v
malých skupinkách sniţuje aktivitu dominantních
účastníků. Problém je nejprve řešen ve dvojici a postupně
se skupinky spojují, aţ nakonec problém řeší všichni
zúčastnění.

-

Práce s textem: Jedna z nejčastěji pouţívaných metod ve
zdravotnictví. Nejvíce je pouţíván leták, plakát,
informační broţura, článek (časopis, kniha).

-

E-learning: Jedna z nejmodernějších metod. Zatím nemá
jednotnou definici, ale můţe se definovat jako vzdělávací
proces, který pouţívá multimediální technologie s cílem
zvýšení kvality edukace. (Magurová, 2009; Juřeníková,
2010)

Onderková ve svém článku uvádí, „Edukace naopak pracuje s jinými
modely, jeden z nejčastěji uváděných představuje empowerment (do
češtiny můžeme přeložit jako posílení, zapojení). Tento model zastupuje
princip, ve kterém zdravotník nabízí zdroje informací, různé alternativy
či postupy, možná řešení, přístupy k dalším zdrojům informací. Vytváří
vztah vzájemné spolupráce, poskytuje prostor k výběru a rozhodnutí se.
Pacient se tak stává aktivním článkem celého edukačního procesu,
rovnocenným partnerem a také dochází k posunu ve smyslu přijetí
zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí se, za vlastní zdraví a rovněž za
důsledky svého chování.“ (Onderková, 2007, s. 17)
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3.8

Zásady správné edukace

Edukace znamená výuka. Edukátor by měl něco umět a zároveň by měl
umět učit. Proto je pozice edukátora vnímána jako pracovník se
specifickými dovednostmi. Dříve, neţ se zdravotník vloţí do role
edukátora, měl by být sám edukován. Pro edukaci je základním
předpokladem úspěchu, ochota nemocného spolupracovat. Edukátor by
měl informace předávat co nejsrozumitelněji, jednoduše, s přihlédnutím
na individualitu nemocného (intelekt, vzdělání, věk, atd.) Informace by
se měly vrstvit od nejdůleţitějšího k podruţnému, od základního k
podrobnému, od jednoduchého ke sloţitému. Navrţený plán edukace je
mnohdy důleţité pravidelně aktualizovat podle aktuální situace. Velice
důleţitá je v edukaci názornost, kdy je vhodné vyuţívat modelových
situací, nebo jsou s nemocným aktivně řešeny vzniklé problémy. Vhodné
je také provázat dialog, kdy s nemocným rozebíráme jeho vlastní
zkušenosti. Nemocný by měl před edukátorem danou činnost sám
předvést a edukátor tak můţe upozornit a opravit konkrétní chyby. Tím
se dosáhne maximálního efektu edukace. Cíle nejprve stanovujeme
takové, které jsou pro nemocného snadněji dosaţitelné, abychom ho při
případném neúspěchu nedemotivovali. Motivace je totiţ hybnou silou
téměř veškerého lidského jednání a je předpokladem účinné edukace.
(Kvapil, 2011)
V rámci edukace se jako zdravotníci dopouštíme mnohých chyb.
Nejčastěji se stává, ţe edukace probíhá spíše jako monolog zdravotníka
neţ dialog mezi zdravotníkem a nemocným. Edukátor mnohdy
nerespektuje individualitu nemocného, nevhodně vyuţívá audiovizuální
techniku, výklad edukátora je příliš zatíţen odbornými výrazy.
Profesionálové, edukátoři často stanovují cíle, které jsou na samé hranici
dosaţitelnosti. Zdravotníci také mají tendenci podávat více informací o
nemoci obecně, neţ o skutečných dovednostech, které jsou pro
nemocného praktické. (Kvapil, 2011)

3.9

Faktory ovlivňující edukaci

Faktory, které mohou ovlivňovat edukaci, mohou být ve smyslu
pozitivním (napomáhající edukaci) nebo ve smyslu negativním
(znesnadňující edukaci). Faktory znesnadňující nebo bránící edukaci
označujeme jako edukační bariéry. Je důleţité, aby zdravotní sestra byla
schopná tyto bariéry včas odhalit a správně na ně reagovat a odstranit je.
(Juřeníková, 2010)
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Faktory, které edukaci napomáhají ze strany edukanta:
Patří sem jeho individuální kognitivní vlastnosti (inteligence, vzdělání,
pohotovost, styl učení, atd.), emocionální inteligence, postoje, motivace a
samozřejmě biologické vlastnosti (věk, potřeby, nemoc a její závaţnost).
Nelze opomenout ani sociokulturní a spirituální vlastnosti.
Faktory, které edukaci napomáhají ze strany edukátora:
Schopnost edukátora navázat s edukantem vztah a získat jeho důvěru.
Schopnost namotivovat pacienta a zvolit vhodnou dobu a prostředí pro
zahájení edukace. Společně s edukantem sestavit adekvátní edukační plán
s dosaţitelnými cíli. Neopomenutelné jsou i individuální schopnosti
edukátora edukovat. (Svěráková, 2012)
Edukační bariéry ze strany edukanta:
Bariérou můţe být stres v akutním i chronickém stádiu onemocnění,
osobnostní rysy edukanta, nízká motivace, špatná adaptace na nemoc,
popření potřeby edukace, neschopnost nést odpovědnost, bolest,
charakter onemocnění, poruchy smyslového vnímaní, změna psychiky,
mentální handicap, emoce, věk, kulturní, etnické a jazykové bariéry.
Edukační bariéry ze strany edukátora:
Nedostatečná příprava zdravotníka na edukaci, nahodilý a neplánovaný
průběh edukace, nedostatečné vědomosti a zkušenosti edukátora,
nedostatek
času,
nedostatečná
multidisciplinární
spolupráce
zdravotnického týmu, malá motivace zdravotníka k edukaci, únava,
absence lidského přístupu, neakceptování potřeb pacienta, negativní vliv
prostředí, nevhodná komunikace s pacientem, negativní zpětná vazba k
pacientovi. (Juřeníková, 2010; Kuberová, 2010)

3.10 Hodnocení edukačního procesu
Hodnocení edukace je poslední fází edukačního procesu. Cílem je
zejména zjištění příčin, vztahů a souvislostí jednotlivých jevů nebo
nesplnění cílů v průběhu edukace. Nejčastěji hodnotí edukátor edukanta a
jakých výsledků bylo edukací dosaţeno. Hodnocení edukace se můţe
provádět v průběhu edukačního procesu nebo v jeho závěru.
Jelikoţ celý průběh edukace závisí na svobodném výběru metod, forem
prostředků edukace, není moţné mít vypracovaný standard edukace jako
přesnou normu. V ošetřovatelství sice je moţné formou standardu
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zpracovat edukaci konkrétního onemocnění, ale vzhledem k individualitě
pacienta nelze vţdy takovýto standard pouţít bez aktuální úpravy, aby
adekvátně vyhovoval individuálním potřebám nemocného. (Juřeníková,
2010; Kuberová, 2010)
Rozlišujeme formativní a sumativní hodnocení:
-

Formativní hodnocení: Je zaměřeno na odhalování chyb a
nedostatků během edukace. Ve zdravotnictví je tento typ
hodnocení vyuţíván velmi často a bývá pouţíván k
motivování edukanta. Edukant je hodnocen individuálně a
cílem je zjištění aktuálních vědomostí, dovedností a
návyků edukanta. Edukátorovi toto hodnocení dává
zpětnou vazbu o pokrocích a můţe tak upravit plán
edukace podle zjištěných poznatků.

-

Sumativní hodnocení: Znamená konečné nebo shrnující
hodnocení. Provádí se na konci určitého období. Cílem je
sumarizovat pokroky edukanta.

Hodnocení můţe být verbální nebo nonverbální. Nonverbální se často ve
formě obrázkových škál pouţívá v pediatrické péči. Můţeme hodnotit
názory edukanta na edukační proces, organizační stránku edukace,
edukátora, atp. (Juřeníková, 2010)
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4 Úvod do problematiky dlouhodobé umělé
plicní ventilace u dětí
4.1

Umělá plicní ventilace v pediatrické péči

Umělá plicní ventilace je zajištění mechanické (přístrojové) podpory
dýchání k dosaţení dostatečného průtoku plynů dýchacím systémem.
Náhrada plicní ventilace je buď částečná nebo úplná, ale vţdy je cílem
zajistit nebo zlepšit oxygenaci a eliminovat CO2 v organismu. Nejčastěji
se mechanická podpora dýchání vyuţívá krátkodobě, ale ani dlouhodobá
umělá plicní ventilace není výjimkou. (Fendrychová, 2005)
Vedoucími diagnózami, které vedou k dlouhodobé umělé plicní ventilaci,
jsou u dětí neurodegenerativní choroby a onemocnění, dysplazie plic,
svalové atrofie, myodystrofie (morbus Duchenne, morbus Beck,
progresivní myopatie, stavy po asfyxii, mozkolebeční poranění,
anatomické abnormality – inoperabilní pectus excavatum.) (Drábková,
2014)
V dlouhodobé umělé plicní ventilaci se pouţívá konvenční mechanická
ventilace, nejčastěji ventilace s pozitivním tlakem v dýchacích cestách.
(Ševčík, 2000; Klimešová, 2011) Při konvenční umělé plicní ventilaci je
vháněna směs vzduchu a kyslíku do plic pacienta. Fáze vdechu (inspiria)
je aktivní, přetlaková a fáze výdechu (expiria) je pasivní, únik do
atmosféry. U dětí je při vydechování velmi často pouţíván malý pozitivní
přetlak (PEEP) na konci výdechu. Frekvence i dýchání napodobují
spontánní fyziologické dýchání konkrétního pacienta. Vdech bývá
plynulý a pozvolný a výdech přibliţně stejně dlouhý jako vdech.
(Drábková, 1997) Tato ventilace bývá specificky modifikována v
dlouhodobé péči vţdy u tracheostomovaného pacienta. (Ševčík, 2000;
Klimešová, 2011)

4.2

Kritéria indikace umělé plicní ventilace

Umělá plicní ventilace se zahajuje vţdy při ţivot ohroţujících stavech
jako urgentní, ţivot zachraňující výkon. Vyjma těchto stavů je indikace
umělé plicní ventilace zaloţena na zhodnocení klinického stavu
nemocného, charakteru základního onemocnění a odpovědi na
konzervativní léčbu. Kritéria zahájení umělé plicní ventilace u dětí se
nijak zvlášť neliší od kritérií pro dospělé. (Ševčík, 2000; Klimešová,
2011)
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Jakmile to stav pacienta dovolí, je snahou co nejdříve sníţit agresivitu
ventilační podpory. Mechanická ventilace umoţňuje mnoho ventilačních
reţimů, které usnadňují nemocnému postupné odvykání od umělé plicní
ventilace a pozvolný přechod ke spontánní dechové aktivitě.
(Fendrychová, 2005) Některé nemocné však není moţné převést zpět ke
spontánní dechové aktivitě a je nutné připravit nemocného a příbuzné na
skutečnost dlouhodobé umělé plicní ventilace. Někteří pacienti postupně
zvládnou odpojení od umělé plicní ventilace během dne, kdyţ bdí a
podporu dýchání vyuţívají pouze na dobu spánku, eventuelně při
zvýšené únavě. (Zoubková, 2006)
Díky vývoji ve zdravotnictví a zdravotnické přístrojové techniky se
setkáváme stále častěji s moţností domácí péče u dlouhodobě
ventilovaných pacientů. I v dětské resuscitační a intenzivní péči je těchto
pacientů stále více a jejich věk se neustále sniţuje. Domácí prostředí
představuje pro kaţdého člověka ideální prostředí především z hlediska
uspokojování individuálních bio-psycho-sociálních potřeb a sniţuje se
tak i riziko nozokomiálních nákaz. (Zoubková, 2006)

4.3

Cíle umělé plicní ventilace

Umělá plicní ventilace je nezbytná podpora kriticky nemocného pacienta.
Umoţňuje překlenutí kritického období během onemocnění nebo úrazu,
které vedlo k dechové nedostatečnosti. Cílem umělé plicní ventilace je
dosaţení akceptovatelných parametrů oxygenace a ventilace a omezení
neţádoucích účinků umělé plicní ventilace, především poškození plic.
Cíle umělé plicní ventilace můţeme rozdělit na fyziologické cíle a
klinické cíle.
Fyziologické cíle:
-

Podpora výměny plynů v plicích
Zvýšení plicního objemu
Sníţení dechové práce
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Klinické cíle:
-

Zvládnutí hypoxémie
Zvládnutí akutní respirační acidózy
Zvládnutí dechové tísně
Prevence vzniku a odstranění jiţ vzniklých atelaktáz
Sníţení únavy dýchacího svalstva
Umoţnění celkové anestézie, hluboké analgosedace,
nervosvalové blokády
Sníţení systémové nebo myokardiální kyslíkové potřeby
Sníţení nitrolebního tlaku
Stabilizace hrudní stěny (Ševčík, 2000; Klimešová, 2011)

V případě dlouhodobé umělé plicní ventilace se u některých pacientů
nabízí moţnost domácí umělé plicní ventilace. Pacientovi, který je
dlouhodobě závislý na ventilační podpoře, je umoţněno ţít v domácím
prostředí. Stále častěji se setkáváme s domácí plicní ventilací i v
intenzivní pediatrické péči. Cíle a pozitiva domácí plicní ventilace jsou
bezesporu zvýšení kvality ţivota pacientů a rodin, zlepšení nebo udrţení
fyzické a psychické kondice a u dětí obzvláště důleţitá podpora růstu a
vývoje a zajištění celkového psychosociálního blaha celé rodiny. Klady
domácí umělé plicní ventilace jsou i v ekonomické rovině. (Pekcan,
2010)

4.4

Komplikace umělé plicní ventilace

V roce 1950 během velké epidemie poliomyelitis zachránila umělá plicní
ventilace mnoho ţivotů. Za posledních 50 let zaznamenala umělá plicní
ventilace obrovskou revoluci v léčbě kriticky nemocných. Umělá plicní
ventilace s sebou nese ale i mnoho komplikací, které souvisejí se
zajištěním dýchacích cest. Barotrauma, nosokomiální nákazy, potíţe
související s vybavením a pomůckami, atp. V poskytování mechanické
ventilační podpory a v péči o dýchací cesty je velice důleţité eliminovat
výskyt veškerých komplikací, které souvisejí s umělou plicní ventilací.
(Prashant, 2006)
Komplikace umělé plicní ventilace můţeme rozdělit na komplikace:
-

vzniklé cestou zajištěných dýchacích cest (intubace,
tracheotomie, atp.)

-

vzniklé z nedostatečného nebo nadměrného zvlhčení
vdechované směsi
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4.5

-

vzniklé z nadměrné nebo nedostatečné teploty vdechované
směsi

-

vzniklé při dlouhotrvajícím vystavení dýchacího ústrojí
vysoké koncentraci kyslíku

-

infekční komplikace z důvodu sníţené schopnosti nebo
ztráty reflexů dýchacích cest

-

vlastní plicní neţádoucí účinky v důsledku ventilace
pozitivním přetlakem (barotrauma, volotrauma, působení
střiţných sil)

-

mimoplicní neţádoucí účinky v důsledku ventilace
pozitivním přetlakem (kardiovaskulární účinky, renální
účinky, jaterní a gastrointestinální účinky.) (Ševčík, 2000;
Klimešová, 2011)

Režimy umělé plicní ventilace

Umělou plicní ventilaci můţeme rozdělit na tři typy (základní reţimy):
1. CPAP – kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách
2. Podpůrná (zástupová) umělá plicní ventilace (PS, VS, SIMV)
3. Řízená umělá plicní ventilace (PCV, VCV, event. BIPAP)
CPAP zajišťuje kontinuální pozitivní přetlak v dýchacích cestách u
pacienta při spontánní ventilaci se zajištěnými dýchacími cestami
(endotracheální rourkou, tracheotomickou kanylou). Tento reţim
napomáhá provzdušnění atelektatických plic a eliminuje tvorbu nových
atelaktáz. Sniţuje dechové úsilí pacienta a zlepšuje perfúzi a oxygenaci
plic.
Podpůrná (zástupová) ventilace znamená přechod mezi řízenou a
spontánní ventilací. Pacient si spontánně dýchá a jeho nádech je
podpořen ventilátorem. Takto je dosaţeno zvýšené minutové ventilace a
sníţeného dechového úsilí pacienta. (Klimešová, 2011)
Velmi častým reţimem je tlaková podpora (Pressure Support – PS).
Nádech pacienta je na začátku inspiria aktivně podpořen ventilátorem a
to jen do dosaţení předem nastavené hodnoty tlaku v dýchacích cestách.
Pacientovi tak dovoluje řídit si objem a délku trvání kaţdého vdechu.
Proto je tento reţim velmi vhodný v procesu odvykání a odpojování od
umělé plicní ventilace.
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Dalším vhodným reţimem v převádění na spontánní ventilaci je
objemová podpora (Volume Support – VS). Spontánní dechová aktivita je
ventilátorem podpořena pouze do výše nastaveného objemu, ale s
nejniţším moţným tlakem.
Třetí moţností podpůrné ventilace je synchronizovaná intermitentní
podpůrná ventilace (Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation –
SIMV). Jedná se v podstatě o smíšenou formu spontánního dýchání a
řízené ventilace. Pouţívá se u pacientů, kteří jsou schopni dýchat
spontánně, avšak s nedostatečnou minutovou ventilací. Ventilátor dodá
pacientovi nastavený počet řízených dechů za minutu o nastaveném
dechovém objemu. Řízený dech na ventilátoru je synchronizován s
nádechem pacienta pomocí triggeru (spouštěče), který určuje podtlak,
jenţ se musí pacientovi na začátku nádechu vytvořit v dýchacích cestách
a spustí ventilátor. Tento reţim lze pouţít během procesu odvykání od
umělé plicní ventilace i u pacienta, který nemá spontánní dechovou
aktivitu, jelikoţ počet dechů, objem i „tíţi“ triggeru, lze nastavit
variabilně. (Ševčík, 2000; Klimešová, 2011)
Řízená ventilace plně zajišťuje ventilaci i oxygenaci. Ventilátor přebírá
během vdechu (inspiria) veškerou dechovou práci a určuje časování,
objem i počet jednotlivých řízených dechů. Dělí se podle toho, který
parametr je pro řízení ventilace nastaven. Rozlišujeme tlakově řízenou
ventilaci (PCV), objemově řízenou ventilaci (VCV), tlakově řízená
ventilace s objemovou kontrolou (kombinuje výhody tlakově i objemově
řízené ventilace), ventilace BiPAP je obdoba CPAP a jedná se o
neinvazivní ventilační podporu s pozitivním přetlakem. (Fendrychová,
2005; Ševčík, 2000; Klimešová, 2011)

4.6

Tracheostomie u dětí

Jiţ v roce 1620 byly popsány N. Habicotem čtyři úspěšně provedené
tracheostomie, z nichţ jedna u čtrnáctiletého chlapce. Tento výkon byl
pravděpodobně první úspěšnou tracheostomií u dítěte. V roce 1833 se
pomocí tracheotomie pokusil Trousseau zachránit ţivot dětem se
záškrtem. Tracheostomie se tak proslavila, avšak mortalita byla u záškrtu
i tak velmi vysoká. Aţ v roce 1921 Jackson demonstroval fakt, ţe
mortalita vlastního výkonu není vysoká, pokud je proveden včas a
správně a pokud je zajištěna pečlivá pooperační péče. (Chrobok, 2004;
Schwarz, 2010)
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Jestliţe je předpokládána u pacienta dlouhodobá umělá plicní ventilace,
je pacient indikován k provedení tracheostomie. (Fendrychová, 2005)
Tracheostomie má při nutnosti dlouhodobé umělé plicní ventilace oproti
endotracheální intubaci nesporné výhody. Dětem umoţňuje kvalitnější
rozvoj růstu, neomezuje výraz obličeje, dítě můţe sát a polykat, přijímat
stravu ústy. Se speciální tracheostomickou kanylou a s vyuţitím
pomůcek a speciálním tréninkem logopeda, se dítě dokáţe naučit i fonaci
hlasu. (Rachel, 2011)
V současné době je u dětí tracheostomie prováděna v naprosté většině
právě z důvodu předpokládané dlouhodobé umělé plicní ventilace.
Existují však i další moţné indikace k provedení tracheostomie u dětí.
Patří sem např. klinicky významná obstrukce horních dýchacích cest,
anomálie hlavy a krku, stenózy hrtanu a průdušnice, parézy hrtanových
svalů, benigní tumory hrtanu, kraniofaciální syndromy, rozštěp hrtanu,
tracheomalácie.
Indikace tracheostomie u dětí je velmi komplikované rozhodnutí, které
by mělo být velmi uváţlivě posuzováno ve smyslu poměru rizika a
přínosu. Hodnotí se povaha základního onemocnění, věk dítěte, stav
dýchacích cest, aktuální klinický stav a předpokládaný vývoj
onemocnění. (Chrobok, 2004; Schwarz, 2010)

4.7

Komplikace tracheostomie u dětí

Komplikace tracheostomie u dětí jsou obdobné jako komplikace u
dospělých. Mimořádná pozornost musí být však věnována způsobu
fixace tracheostomické kanyly, jelikoţ riziko její dislokace je u malých
dětí poměrně vysoké. Riziko obstrukce tracheostomické kanyly sekretem
dýchacích cest je obzvláště vysoká u dětí do jednoho roku věku.
(Chrobok, 2004; Murgašová, 2009)
Komplikace tracheostomie dělíme na časné a pozdní.
Mezi časné komplikace patří:
-

-

Krvácení (při výkonu nebo krátce po něm)
Uzavření hlavního bronchu (při zavedení dlouhé
tracheostomické kanyly, nejčastěji u novorozenců a
kojenců)
Pneumotorax
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Mezi pozdní komplikace patří:
-

4.8

Infekce dolních dýchacích cest a plic
Lokální infekce (okolí tracheostomatu)
Obstrukce tracheostomické kanyly
Tracheomalácie
Tracheoesofageální píštěl
Stenóza trachey
Dekubitus (Fendrychová, 2005; Ševčík, 2000)

Péče o tracheostomii a dýchací cesty

Principy péče o tracheostomii a dýchací cesty u dětí je stejná jako u
dospělých. Velice důleţitým a základním poţadavkem, je dokonalé
zvlhčování a zahřívání vdechované směsi, péče o průchodnost
tracheostomické kanyly a dýchacích cest, důsledná a pečlivá toaleta
dýchacích cest sterilní technikou.
Kůţi v okolí tracheostomatu je vhodné ošetřovat indiferentní mastí a
tracheostomickou kanylu podkládat sterilním čtvercem určeným pro
tento účel. Fixace kanyly musí být pevná, ale nesmí škrtit. Kanyla by
neměla být páčená do ţádného směru, ale volně spočívat ve stoma.
Výměna tracheostomické kanyly je doporučována podle specifického
zvyku jednotlivých pracovišť. U dětí je obvykle doba výměny
tracheotomické kanyly delší neţ u dospělých. Důvodem je sníţení
traumatických výkonů pro dítě.
Pacient s tracheotomií by měl mít neustále při sobě odsávačku, dýchací
vak (ambuvak) a náhradní tracheotomickou kanylu odpovídajícího typu a
velikosti.
Zavedení tracheostomické kanyly má vliv také na fyziologické funkce
pacienta. Pacient má vyřazené funkce horních dýchacích cest, zvláště
klimatizační, filtrační a obranné. Vyřazení horních dýchacích cest
znemoţňuje smrkání a výrazně omezuje čich. Pacient by měl být proto
poučen, ţe nemusí cítit varovné signály jako je kouř, plyn, výpary, atp.
Jelikoţ chuť je ovlivňována čichem, je velmi omezeno i vnímání chutě.
Pacientovi se doporučuje „ochutnávat vzduch“. Pacient si nechá proudit
vzduch ústy a hltanem a následně vyfoukne nosem, nebo vzduch prudce
nadechne, aby se mu vzduch dostal současně do úst i nosu. Vnímání vůně
je intenzivnější při konzumaci teplého jídla. Tracheostomie také omezuje
schopnost břišního lisu, proto někteří pacienti s tracheostomií mohou mít
obtíţe při vyprazdňování. (Chrobok, 2004; Murgašová, 2009)
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5 Metodika výzkumné práce
5.1

Problém výzkumu

Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem probíhá edukace rodičů dětí
dlouhodobě závislých na umělé plicní ventilaci na oddělení KARIM pro
děti ve Fakultní nemocnici v Praze Motole.

5.2

Výzkumné otázky

Výzkumná otázka č. 1
Zjistit roli zdravotní sestry při edukaci rodičů dětí na dlouhodobé umělé
plicní ventilaci.
Výzkumná otázka č. 2
Zjistit, zda je zajištěna systematičnost edukačního procesu na daném
oddělení.
Výzkumná otázka č. 3
Zjistit, zda zdravotní sestry pracují s edukačními cíli a edukačním
plánem.
Výzkumná otázka č. 4
Zjistit, zda jsou určení pracovníci, kteří se edukaci rodičů cíleně věnují.
Výzkumná otázka č. 5
Zjistit, zda oddělení spolupracuje v rámci edukace s jinými pracovišti.
Výzkumná otázka č. 6
Zjistit názor zdravotních sester na nutnost komplexnosti v edukačním
procesu.
Výzkumná otázka č. 7
Zjistit, zda zdravotní sestry mají zájem o vzdělávání v edukační činnosti.

5.3

Použité metody

Průzkumné šetření jsem provedla na základě kvantitativního průzkumu.
Dotazník jsem vypracovala pro konkrétní oddělení Fakultní nemocnice
v Motole a byl určen pro zdravotní sestry. V úvodu byli respondenti
seznámeni s účelem dotazníku. Dotazník obsahoval 19 otázek. Prvních
pět otázek zahrnovalo identifikační údaje, 18 otázek bylo uzavřených a
jedna otázka byla polootevřená. Přesné znění dotazníku uvádím v příloze
C.
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K výzkumné otázce č.1 se v dotazníku vztahují otázky č. 6, 7, 8, 12.
K výzkumné otázce č. 2 se v dotazníku vztahují otázky č. 13, 17.
K výzkumné otázce č. 3 se v dotazníku vztahují otázky č. 14, 15.
K výzkumné otázce č. 4 se v dotazníku vztahuje otázka č. 9.
K výzkumné otázce č. 5 se v dotazníku vztahuje otázka č. 16.
K výzkumné otázce č. 6 se v dotazníku vztahují otázky č. 10, 11, 18.
K výzkumné otázce č. 7 se v dotazníku vztahuje otázka č. 19.
Získané údaje byly zanalyzované pomocí elektronického programu pro
tvorbu dotazníků Click4survey.cz. Pro přehlednost uvádím tabulkové
znázornění. Výsledky jsou uvedeny v procentech a v počtu
zodpovězených otázek.

5.4

Organizace a průběh výzkumu

Vlastnímu průzkumu předcházelo podání a schválení „Žádosti o
provedení průzkumného šetření“ ve Fakultní nemocnici v Praze Motole.
V rámci předvýzkumu jsem rozdala pouze dva dotazníky z důvodu
celkově nízkého počtu moţných respondentů k účelu tohoto šetření. Na
předvýzkumu nebyly nutné ţádné úpravy.
Přípravná fáze trvala přibliţně dva měsíce 9-10/2015, včetně přípravy
dotazníků a získání souhlasu k provedení dotazníkového šetření na
vybraném oddělení. Samotná distribuce a doba do ukončení
dotazníkového šetření trvala přibliţně tři měsíce 10-12/2015. Podle
stanoveného plánu jsem v měsících 1-2/2016 vyhodnocovala
nashromáţděná data.
Průzkumné šetření probíhalo na oddělení KARIM pro děti ve Fakultní
nemocnici v Praze Motole.
Dotazníky jsem distribuovala pomocí elektronického programu pro
tvorbu dotazníků Click4survey.cz na sluţební e-mailové adresy
zdravotních sester oddělení KARIM pro děti ve Fakultní nemocnici
v Motole. Dotazníků bylo distribuováno 48, z toho se 48 (100%)
dotazníků vrátilo zpět. K průzkumu bylo zařazeno všech 48 dotazníků
(100%).

5.5

Charakteristika zkoumaného vzorku

Výzkum probíhal u jedné skupiny respondentů. Respondenty byly
zdravotní sestry na oddělení KARIM pro děti na pozici sestra u lůţka
nebo sestra specialistka pracující u lůţka.
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5.6

Interpretace výsledků

Pro přehlednost jsou výsledky interpretovány dle jednotlivých
výzkumných otázek. Otázky číslo 1-5 obsahují identifikační údaje
(pohlaví, věk, vzdělání, délka praxe) a jsou interpretovány zvlášť, neboť
je nelze přiřadit k výzkumným otázkám.
Otázka č. 1 Jaký je Váš věk?
Tabulka č. 1 Věk zdravotních sester na oddělení KARIM pro děti.
18-29 let

13

27%

30-39 let

18

38%

40-49 let

16

33%

50 a více let

1

2%

celkem

48

100%

Nejvíce respondentů je ve věkové skupině 30-39 let (38%). Další
početnou skupinou je věkové rozmezí 40-49let (33%) a 18-29 let (27%).
Pouhé 2% respondentů se zařadili do věkové skupiny 50 a více let.
Otázka č. 2 Jakého jste pohlaví?
Tabulka č. 2 Pohlaví respondentů
Žena

39

81%

Muž

9

19%

celkem

48

100%

Největší zastoupení respondentů je ţenského pohlaví (81%). Muţů je
19%.
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Otázka č. 3 Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání?
Tabulka č. 3 Nejvyšší dosažené vzdělání
Střední
8
zdravotnická škola
(SZŠ)

17%

Zdravotnický
asistent

0

0%

Diplomovaný
zdravotnický
záchranář

5

10%

ARIP

19

40%

VOŠ

4

8%

VŠ - bakalářské

10

21%

VŠ - magisterské

2

4%

celkem

48

100%

Nejvíce jsou zastoupení pracovníci se specializačním vzděláním ARIP
(40%). Druhou početnou skupinu tvoří zdravotní sestry s dosaţeným
vzděláním VŠ-bakalářské (21%). Střední zdravotnická škola je uvedena
u 17%. Diplomovaný zdravotnický záchranář je v zastoupení 10% a VŠmagisterské je uvedeno u pouhých 4% respondentů. Zdravotnický
asistent se zde nevyskytuje.
Otázka č. 4 Na pozici zdravotní sestry u lůţka na oddělení KARIM pro
děti pracujete?
Tabulka č. 4 Délka praxe na oddělení KARIM pro děti
0-5 let

13

28%

6-10 let

7

15%

11-15 let

7

15%

16-20 let

12

23%

21-30 let

9

19%

déle než 31 let

0

0

celkem

48

100%

Většina respondentů pracuje na oddělení KARIM pro děti 0-5 let (28%).
Další početnou skupinou (23%) jsou zdravotní sestry pracující na tomto
oddělení 16-20 let a 19% uvádí délku praxe na tomto oddělení 21-30 let.
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15% respondentů uvedlo, ţe na oddělení pracují 6-10 let a 11-15 let.
Délku praxe delší neţ 31 let neuvedl ţádný z respondentů.
Otázka č. 5 Ve zdravotnictví na pozici zdravotní sestry celkově
pracujete?
Tabulka č. 5 Celková délka praxe ve zdravotnictví
0-5 let

8

17%

6-10 let

8

17%

11-15 let

4

8%

16-20 let

11

23%

21-30 let

15

31%

déle než 31 let

2

4%

celkem

48

100%

Celková délka praxe ve zdravotnictví je u 31% respondentů 21-30 let.
23% respondentů uvádí 16-20 let. Celková délka praxe 0-5 let a 6-10 let
uvádí stejný počet respondentů (17%). 11-15 let uvedlo 8% respondentů
a nejmenší skupinou (4%) jsou respondenti s celkovou délkou praxe delší
neţ 31 let.
Výzkumná otázka č. 1
Zjistit roli zdravotní sestry při edukaci rodičů dětí na dlouhodobé umělé
plicní ventilaci.
K výzkumné otázce č. 1 se v dotazníku vztahují otázky č. 6, 7, 8, 12.
Celkem čtyři otázky.
Otázka č. 6 Edukujete rodiče dětí, u kterých se předpokládá dlouhodobé
zajištění umělé plicní ventilace?
Tabulka č. 6 Edukace dětí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci
Ano

43

91%

Ne

5

9%

celkem

48

100%

Většina respondentů (91%) odpověděla na otázku kladně – ano. Pouhých
9% respondentů odpovědělo záporně – ne.
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Otázka č. 7 Je edukace rodičů prováděna sestrou ve spolupráci
s lékařem?
Tabulka č. 7 Spolupráce zdravotníků při edukaci
Ano, pokud to
situace vyžaduje,
lékař ochotně
spolupracuje

41

85%

Ano, lékař je vždy
při edukaci
přítomen

0

0%

Ne, edukaci provádí
pouze sestra
pečující o pacienta

7

15%

Ne, edukaci provádí
pouze edukační
sestra

0

0%

celkem

48

100%

Edukace je na pracovišti prováděna zdravotní sestrou a je-li to ţádoucí,
tak společně s lékařem (85%). Pouhých 15% respondentů odpovědělo, ţe
edukaci provádí pouze sestra pečující o pacienta. Další dvě odpovědi
neoznačil ţádný z respondentů (0%).
Otázka č. 8 Kdo se podílí na edukaci rodičů dlouhodobě ventilovaných
dětí?
Tabulka č. 8 Zdravotníci edukující rodinu
Sestra pečující o
pacienta/rodinu

33

69%

Pouze sestra se
specializací ARO/JIP

5

10%

Staniční sestra

0

0%

Edukační sestra

0

0%

Vždy sestra ve
spolupráci
s ošetřujícím
lékařem

10

21%

celkem

48

100%
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Nejvíce respondentů (69%) odpovědělo, ţe se na edukaci rodičů podílí
sestra pečující o pacienta/rodinu. 21% uvedlo, ţe na edukaci rodičů se
podílí vţdy sestra, společně s ošetřujícím lékařem. 10% respondentů
uvedlo, ţe rodinu edukuje pouze sestra se specializací ARO/JIP. Ţádný
z respondentů neuvedl jako edukující osoby staniční nebo edukační
sestru (0%).
Otázka č. 12 Myslíte si, ţe je Vaše role v edukaci rodičů dlouhodobě
ventilovaných dětí stěţejní?
Tabulka č. 9 Role zdravotní sestry v edukaci rodičů dlouhodobě
ventilovaných dětí
Ano

28

58%

Ne

5

10%

Nevím

15

32%

celkem

48

100%

58% respondentů povaţuje svojí roli v edukaci rodičů dlouhodobě
ventilovaných dětí jako stěţejní. 31% neví, nikdy o této otázce
neuvaţovali. Pouhých 10% respondentů svoji roli v edukaci jako stěţejní
nepovaţuje.
Výzkumná otázka č. 2
Zjistit, zda je zajištěna systematičnost edukačního procesu na daném
oddělení.
K výzkumné otázce č. 2 se v dotazníku vztahují otázky č. 13, 17.
Celkem dvě otázky.
Otázka č. 13 Máte na pracovišti vypracovaný standard pro edukaci
rodičů dětí na umělé plicní ventilaci?
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Tabulka č. 10 Standard pro edukaci dlouhodobě ventilovaných dětí
Ano, standard
vypracovaný máme
a během edukace se
jím řídím

3

6%

Ano, standard
vypracovaný máme,
ale neřídím se jím

1

2%

Ne, se standardem
týkající se edukace
rodičů jsem se na
pracovišti
nesetkal/a

44

92%

celkem

48

100%

92% respondentů uvedlo, ţe se na pracovišti nesetkali se standardem
určeným k edukaci rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí. 6%
respondentů uvedlo, ţe pracoviště vypracovaný standard pro tuto edukaci
má a ţe se během edukace rodičů tímto standardem řídí. Pouhé 2%
respondentů uvedla, ţe standard pracoviště vypracovaný má, ale během
edukace se jím neřídí.
Otázka č. 17 Jsou v rámci edukačního procesu vyuţívány tištěné
edukační materiály nebo instruktáţní videa?
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Tabulka č. 11 Využití edukačních materiálů
Ano, využíváme
tištěných
edukačních
materiálů i
instruktážních videí

0

0%

Ano, využíváme
pouze tištěných
edukačních
materiálů

3

6%

Ne, nemáme žádné
edukační materiály

33

69%

Nevím, nikdy jsem
žádné nepoužil/a

12

25%

celkem

48

100%

69% respondentů uvedlo, ţe pracoviště nemá edukační materiály pro
edukaci rodičů dětí na dlouhodobé ventilační podpoře. 25% neví, nikdy
ţádné edukační materiály při edukaci nepouţil/a. Pouhých 6%
respondentů uvedlo, ţe na pracovišti vyuţívají tištěných edukačních
materiálů pro dlouhodobou ventilační podporu. Nikdo z respondentů
(0%) neuvedl, ţe by se na pracovišti setkal s edukačními materiály a
instruktáţními videy.
Výzkumná otázka č. 3
Zjistit, zda zdravotní sestry pracují s edukačními cíli a edukačním
plánem.
K výzkumné otázce č. 3 se v dotazníku vztahují otázky č. 14, 15.
Celkem dvě otázky.
Otázka č. 14 Stanovujete si před samotným edukačním procesem
edukační cíl a edukační plán?
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Tabulka č. 12 Stanovení edukačních cílů a plánu
Ano, edukaci
provádím podle
edukačních cílů a
edukačního plánu

5

9%

Ne, nepracuji podle
edukačního plánu,
přestože jsem o
těchto postupech
slyšel/a

30

64%

Ne, nikdy jsem o
edukačním plánu
neslyšel/a

13

27%

celkem

48

100%

Nejvíce respondentů (64%) nepracuje podle edukačního plánu a edukační
cíle si nestanovují. 28% respondentů odpovědělo, ţe nikdy o edukačním
plánu a cílech neslyšel/a. Pouhých 9% respondentů odpovědělo, ţe
kaţdou edukaci provádí podle předem stanovených edukačních cílů a
sestavují si edukační plán.
Otázka č. 15 Myslíte si, ţe připravený edukační proces zvyšuje
efektivitu edukace rodičů?
Tabulka č. 13 Vliv edukačního procesu na efektivitu edukace
Ano, podle
edukačního
postupu se rodiče
edukují efektivněji

23

48%

Ne, nemyslím, že by
byla edukace
efektivnější

8

17%

Nevím, nikdy jsem
podle edukačního
plánu nepracoval/a

17

35%

celkem

48

100%

48% respondentů odpovědělo na otázku kladně – ano, podle předem
připraveného edukačního postupu se rodiče edukují efektivněji. 35%
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respondentů uvedlo, ţe neví, podle edukačního plánu nikdy nepracovali.
17% respondentů si nemyslí, ţe by příprava edukačního plánu edukaci
rodičů zefektivnila.
Výzkumná otázka č. 4
Zjistit, zda jsou určení pracovníci, kteří se edukaci rodičů cíleně věnují.
K výzkumné otázce č. 4 se v dotazníku vztahuje otázka č. 9. Celkem
jedna otázka.
Otázka č. 9 Jsou na pracovišti určení edukační pracovníci, kteří se
rodičům cíleně věnují?
Tabulka č. 14 Cílená edukační péče
Ano, edukace je
vedena staniční
sestrou

0

0%

Ano, edukace je
vedena sestrou se
specializací
ARO/JIP

2

4%

Ne

38

79%

Nevím

8

17%

celkem

48

100%

Většina respondentů (79%), odpověděla na otázku záporně - ne. 17%
respondentů neví. Pouhé 4 % respondentů odpověděli, ţe edukaci cíleně
provádějí sestry se specializací ARO/JIP. Ţádný z dotazovaných (0%)
neuvedl jako cíleného edukačního pracovníka staniční sestru.
Výzkumná otázka č. 5
Zjistit, zda oddělení spolupracuje v rámci edukace s jinými pracovišti.
K výzkumné otázce č. 5 se v dotazníku vztahuje otázka č. 16. Celkem
jedna otázka.
Otázka č. 16 Vyuţíváte na pracovišti při edukaci rodičů externí
vzdělávací programy nebo programy pořádané Vaší klinikou nebo
nemocnicí?
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Tabulka č. 15 Využití externích vzdělávacích programů
Ano, rodičům
doporučujeme kurz
první pomoci

17

36%

Ano, na pracoviště
dochází externí
pracovníci a
edukaci se věnují

2

2%

Ne, edukace je
poskytována pouze
pracovníky
oddělení

17

36%

Nevím, nikdy jsem
se o to nezajímal/a

6

13%

Nevím, nikdy jsem
se s tím nesetkal/a

6

13%

celkem

48

100%

36% respondentů odpovědělo, ţe je rodičům doporučován kurz první
pomoci a stejný počet (36%) uvedl, ţe veškerá edukace je poskytována
pracovníky oddělení. 13% respondentů uvedlo, ţe neví, nikdy se o to
nezajímali a stejný počet (13%) neví, nikdy se s tím nesetkali. Pouhé 2%
respondentů uvedli, ţe na pracoviště dochází externí pracovníci, kteří se
rodičům cíleně věnují.
Výzkumná otázka č. 6
Zjistit názor zdravotních sester na nutnost komplexnosti v edukačním
procesu.
K výzkumné otázce č. 6 se v dotazníku vztahují otázky č. 10, 11, 18.
Celkem tři otázky.
Otázka č. 10 Myslíte si, ţe jeden pracovník je schopný edukovat rodinu
ve všech potřebných náleţitostech týkajících se péče o dlouhodobě uměle
ventilované děti?
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Tabulka č. 16 Edukace rodiny jako komplexní prvek
Ano

6

13%

Ne, pro řádné
poskytnutí
informací a zaučení
je nutná spolupráce

39

81%

Nevím, nikdy jsem o
tom nepřemýšlel/a

3

6%

celkem

48

100%

81% respondentů udává, ţe pro řádné poskytnutí informací a zaučení je
nutná spolupráce všech příslušných osob. 13% respondentů se vyjádřilo,
ţe pro řádnou a komplexní edukaci stačí péče jednoho pracovníka.
Pouhých 6% respondentů uvedlo, ţe nevědí, o této otázce nikdy
nepřemýšleli.
Otázka č. 11 Co podle Vás patří do edukace rodičů dětí na dlouhodobé
umělé plicní ventilaci?
Tabulka č. 17 Názor zdravotních sester na obsah edukace
Kompletní péče o
pacienta

43

90%

Běžná
ošetřovatelská
činnost

3

6%

Poskytnutí
informací, o které
má rodič zájem

1

2%

Nevím, nemám
edukaci v náplni
práce

0

0%

Nevím

1

2%

Jiné (uveďte)

0

0%

celkem

48

100%

Většina respondentů (90%) uvedla, ţe do edukace rodičů patří kompletní
péče o pacienta včetně péče o invazivní vstupy, fyzioterapeutické cviky,
nácvik postupů při náhlých stavech, atd. 6% respondentů uvedlo, ţe do
edukace patří běţná ošetřovatelská činnost s výjimkou péče o invazivní
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vstupy. Pouhé 2% respondentů odpověděli, ţe do edukace patří pouze ty
informace, o které má rodič zájem. Stejný počet respondentů (2%) uvedl,
ţe neví, co patří do edukace rodičů dětí na umělé plicní ventilaci. Nikdo
z respondentů (0%) neuvedl, ţe edukace není v jeho náplni práce a nikdo
neuvedl (0%) svůj názor do otevřené odpovědi.
Otázka č. 18 Uvítali byste moţnost edukačních materiálů a
instruktáţních videí určených k edukaci rodičů dlouhodobě
ventilovaných dětí?
Tabulka č. 18 Zájem o edukační materiály a instruktážní videa
Ano, edukace by
byla efektivnější

25

52%

Ano, by byla méně
časově náročná

14

30%

Ne, na efektivitu to
nebude mít vliv

3

6%

Nevím, nedovedu si
představit, jak by to
pomohlo

3

6%

Nevím

3

6%

celkem

48

100%

Nejvíce respondentů (52%) uvedlo, ţe by s vyuţitím edukačních
materiálů byla edukace efektivnější. 29% respondentů uvedlo, ţe by
edukace byla méně časově náročná. 6% respondentů uvedlo, ţe edukační
materiály na efektivitu edukace nejspíš nebudou mít vliv. Stejný počet
respondentů (6%) neví, nedovedou si představit, jak by to mohlo pomoci
a zbylých 6% respondentů neví.
Výzkumná otázka č. 7
Zjistit, zda zdravotní sestry mají zájem o vzdělávání v edukační činnosti.
K výzkumné otázce č. 7 se v dotazníku vztahuje otázka č. 19. Celkem
jedna otázka.
Otázka č. 19 Uvítali byste kurzy a školení zaměřené na komunikaci
s rodiči a edukační činnost sester?
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Tabulka č. 19 Zájem o kurzy a školení edukační činnosti
Ano, určitě by mi to
pomohlo

11

23%

Ano, ale pokud by
školení bylo
hrazené

9

19%

Spíše ano

22

46%

Spíše ne

4

8%

Ne

2

4%

celkem

48

100%

46% respondentů by o kurzy spíše mělo zájem. 23% respondentů by o
kurzy a školení mělo určitě zájem. 19% respondentů, by o kurzy mělo
zájem pouze, pokud by byly hrazené zaměstnavatelem. 8% respondentů,
spíše zájem nemají a pouhé 4% nemají o kurzy zájem vůbec.
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5.7

Shrnutí zjištěných výsledků

Výzkumná otázka č. 1:
Zjistit roli zdravotní sestry při edukaci rodičů dětí na dlouhodobé
umělé plicní ventilaci.
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, ţe většina respondentů
(91%) edukuje rodiče dětí u kterých se předpokládá dlouhodobá umělá
plicní ventilace. Většina respondentů (85%) uvedla, ţe vyţaduje-li to
situace, je edukace prováděná sestrou ve spolupráci s lékařem, který
ochotně spolupracuje v edukačním procesu. Většina respondentů, (69%)
rovněţ uvedla, ţe na edukaci rodičů se podílí nejvíce zdravotní sestra
pečující o pacienta/rodinu. Téměř polovina respondentů (58%) uvedla, ţe
vnímá svojí roli v edukaci rodičů jako stěţejní.
Výzkumná otázka č. 2:
Zjistit, zda je zajištěna systematičnost edukačního procesu na daném
oddělení.
Z výsledků je patrné, ţe oddělení KARIM pro děti nemá vypracovaný
ţádný standard pro edukaci rodičů dětí na dlouhodobé umělé plicní
ventilaci. Na otázku č. 13 odpovědělo 92% respondentů záporně. Většina
respondentů (69%) rovněţ odpověděla, ţe na pracovišti se v rámci
edukace rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí nevyuţívají ţádné tištěné
edukační materiály, ani instruktáţní videa.
Výzkumná otázka č. 3:
Zjistit, zda zdravotní sestry pracují s edukačními cíli a edukačním
plánem.
Většina respondentů (64%) uvedla, ţe si nestanovují edukační cíl ani
plán. Avšak téměř polovina (48%) dotazovaných zdravotních sester si
myslí, ţe připravený edukační proces zvyšuje efektivitu edukace rodičů.
Výzkumná otázka č. 4:
Zjistit, zda jsou určení pracovníci, kteří se edukaci rodičů cíleně
věnují.
Většina respondentů (79%) v dotazníku odpověděla, ţe na pracovišti
nejsou určení ţádní edukační pracovníci, kteří se rodičům cíleně věnují.
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Výzkumná otázka č. 5:
Zjistit, zda oddělení spolupracuje v rámci edukace s jinými
pracovišti.
Více neţ třetina respondentů (36%) uvedla, ţe jsou v rámci edukace
rodičů vyuţívány externí vzdělávací programy pořádané klinikou či
nemocnicí a stejný počet respondentů (36%) uvedl, ţe jsou rodičům
doporučovány kurzy první pomoci. Totoţný počet respondentů (36%)
zároveň uvedl, ţe externí programy vyuţívané nejsou a veškerá edukace
je poskytována pouze pracovníky oddělení KARIM pro děti.
Výzkumná otázka č. 6:
Zjistit názor zdravotních sester na nutnost komplexnosti
v edukačním procesu.
Většina respondentů (81%) uvedla, ţe pro zajištění komplexní edukační
péče je nutná multioborová spolupráce. Většina sester (90%) odpověděla,
ţe do edukace rodičů patří kompletní péče o pacienta včetně
fyzioterapeutických dovedností, péče o invazivní vstupy, atd. Celkem
81% respondentů projevilo zájem o moţnost vyuţívání edukačních
materiálů v praxi.
Výzkumná otázka č. 7:
Zjistit, zda zdravotní sestry mají zájem o vzdělávání v edukační
činnosti.
Většina respondentů (88%) má zájem o kurzy a školení se zaměřením na
komunikaci s rodiči a edukační činnost sester.
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6 Diskuse
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku edukace rodičů specificky
orientovanou na péči o děti, které jsou dlouhodobě závislé na umělé
plicní ventilaci. Jelikoţ umělá plicní ventilace zajišťuje jednu ze
základních ţivotních funkcí nemocného dítěte, je velice důleţité, aby byli
rodiče komplexně a systematicky edukováni v péči o své dítě a tím
připraveni a schopni se o dítě postarat v domácím prostředí a naplnit tak
individuální potřeby dítěte a celé rodiny. Zaujala mně myšlenka
zmapovat názory a náhled na tuto problematiku u mých kolegů na
oddělení KARIM pro děti ve FN v Praze Motole.
Kvalitní odborné literatury s tématikou dlouhodobé umělé plicní
ventilace je velmi málo. Tomuto tématu a tématu domácí umělé plicní
ventilace se věnuje dlouhodobě doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
v rámci odborných časopiseckých, novinových a sborníkových publikací.
Většina těchto publikací je ale zaměřená na dlouhodobou umělou plicní
ventilaci u dospělých nemocných. Touto problematikou v pediatrické
resuscitační péči se zabývá Prof. MUDr. Karel Cvachovec a MUDr.
Karel Dlask, kteří stáli u počátků domácí umělé plicní ventilace dětí a
v současné době mj. působí v občanském sdruţení Dech ţivota, které
podporuje a věnuje se klientům na domácí umělé plicní ventilaci.
Odbornou literaturu přímo zaměřenou na dlouhodobou umělou plicní
ventilaci nebo edukaci orientovanou na tuto problematiku jsem nenalezla
a je velká škoda, ţe je zatím v české odborné literatuře tato problematika
opomíjena. V zahraniční literatuře je toto téma však zmiňováno častěji
v časopiseckých článcích a to i s ohledem na edukaci rodinných
příslušníků takto postiţených dětí.
Jak jsem předpokládala, většina zdravotních sester edukuje rodiče dětí
dlouhodobě závislých na umělé plicní ventilaci a potěšilo mně, ţe většina
uvedla, ţe lékař ochotně při edukaci spolupracuje. Nadpoloviční většina
vnímá svojí roli v edukaci rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí jako
stěţejní. Většina dotazovaných (92%) uvedla, ţe pracoviště nemá
vypracovaný standard pro edukaci rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí.
Překvapivé pro mě však bylo, ţe 8% respondentů uvádí, ţe pracoviště
standard pro edukaci rodičů vypracovaný má. Tento výsledek si
vysvětluji tím, ţe všech 8% respondentů uvedli délku praxe na pracovišti
0-5 let a celkovou délku praxe také 0-5 let. Předpokládám tedy, ţe tito
respondenti nemají ještě dostatek zkušeností a informací v rámci
pracoviště, na kterém v současné době působí. Ze zjištěných výsledků je
patrné, ţe oddělení KARIM pro děti nemá v edukační péči zajištěnou
systematičnost. Téměř tři čtvrtiny respondentů rovněţ uvedli, ţe
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pracoviště nevyuţívá v rámci edukace ţádné tištěné edukační materiály
ani instruktáţní videa. Více neţ polovina respondentů nepracuje podle
edukačního plánu a nestanovují si edukační cíle a dokonce skoro třetina
sester o edukačním plánu nikdy neslyšela. Z těchto výsledků vyplývá, ţe
povědomí o systematickém vedení edukace je mezi zdravotními sestrami
na daném oddělení velmi malé. Téměř polovina dotazovaných si však
myslí, ţe připravený edukační plán zvyšuje efektivitu edukace rodičů.
Potěšilo mě, ţe i přes nízké povědomí zdravotních sester o edukačním
procesu, téměř polovina respondentů shledává připravený edukační plán
jako efektivní pomoc v této problematice. Většina respondentů se rovněţ
vyjádřila, ţe komplexní edukační péče nemůţe být poskytována pouze
jedním pracovníkem, ale je potřebná spolupráce příslušných
specializovaných osob. Jsem ráda, ţe většina zdravotních sester vnímá
tuto specifickou edukaci jako komplexní problematiku s nutností
multioborové spolupráce. Většina respondentů by ráda vyuţívala
edukační materiály v praxi a to jak z důvodu úspory času, tak z důvodu
zvýšené efektivnosti poskytované edukace. Ze zjištěných výsledků
vyplývá, ţe většina z dotazovaných zdravotních sester má zájem o
zlepšení edukační péče a snad i o změnu v dosavadních
nesystematických edukačních postupech.
Příjemným zjištěním pro mě bylo, ţe celkem 88% respondentů by uvítalo
kurzy a školení zaměřené na komunikaci s rodiči a edukační činnost
sester. Z těchto výsledků vyplývá, ţe zdravotní sestry mají zájem o
vzdělávání se v edukačních a komunikačních dovednostech.
Podobné téma bylo zpracováno v bakalářské práci Bc. KODETOVÉ
Kláry, DiS s názvem Problematika pacientů na umělé plicní ventilaci
v domácí péči, kde byla vedoucí práce Mgr. Jana MARSOVÁ.
Bakalářská práce Bc. Kodetové má za téma problematiku umělé plicní
ventilace v domácí péči. V kapitole 6 Edukace pečujícího člena rodiny se
věnuje problematice edukace pacientů na dlouhodobé umělé plicní
ventilaci ţádající o propuštění do domácí péče. Plně souhlasím s Bc.
Kodetovou, ţe edukace rodiny je poměrně dlouhodobý proces, trvající 13 měsíce. Rodina, která je edukována, musí znát celkovou péči o pacienta
(hygienu, polohování, péči o kůţi, péči o dýchací cesty, atd.), je
s výhodou, pokud se orientuje v základech komunikace a psychoterapie,
musí ovládat základy ergoterapie, rehabilitace, neodkladnou resuscitaci,
péči o PEG, močové cesty, intermitentní katetrizaci močového měchýře.
Součástí edukace je práce s nezbytným přístrojovým vybavením (přístroj
pro umělou plicní ventilaci, pulsní oxymetr, odsávačka). Zaučování by
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mělo probíhat s postupným zatěţováním, tzn. od nejméně náročných
činností a znalostí po ty nejnáročnější.
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7 Závěr a doporučení pro praxi
V pediatrické resuscitační praxi se poměrně často setkáváme s dětmi,
které z různých důvodů potřebují dlouhodobou podporu umělé plicní
ventilace. Tyto děti bývají řádově několik měsíců i let dlouhodobě
hospitalizované na odděleních resuscitační péče nebo na jednotkách
intenzivní péče. Ţivot dítěte a celé rodiny tím velice trpí. Jakmile je stav
dítěte stabilizován, můţe být rodině nabídnuta moţnost pečovat o své
dítě v domácím prostředí. Jelikoţ se jedná o velmi váţně nemocné děti,
plně ţivotně závislé na přístrojové technice, je neodmyslitelnou součástí
zdravotní péče pečlivá a systematická edukace pečující rodiny. Tato
edukace je poskytována multioborově, tzn., ţe se na edukaci podílí jak
zdravotnický personál oddělení, na kterém je dětský pacient
hospitalizován, ale také rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, logoped,
psycholog, zdravotní přístrojový technik, popřípadě další pracovníci,
které vyţaduje individualita kaţdého pacienta/rodiny.
Cílem práce bylo zmapovat situaci, jakým způsobem a za jakých
podmínek probíhá edukace rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí, na
pracovišti KARIM pro děti FN v Motole, kde s těmito dětmi/rodinami
často pracujeme. K uskutečnění průzkumného šetření byla pouţita
kvantitativní metoda formou anonymního dotazníku. Průzkumný vzorek
tvořilo 48 respondentů zdravotních sester pracujících na oddělení
KARIM pro děti FN v Motole. Z výzkumného šetření je zřejmé, ţe
většina zdravotních sester edukuje rodiče dětí na dlouhodobé umělé
plicní ventilaci a více neţ polovina svojí roli v edukaci těchto rodičů
vnímá jako stěţejní. Z průzkumu bylo zjištěno, ţe pracoviště nemá
vypracovaný standard pro edukaci rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí.
Nadpoloviční většina nepracuje podle edukačního plánu a více neţ třetina
respondentů o edukačním procesu nikdy neslyšela. Téměř polovina
respondentů však vnímá, ţe předem připravený edukační proces zvyšuje
efektivitu edukace rodičů. Většina respondentů shledává potřebu
multioborové spolupráce pro zajištění důsledné edukace. Zájem o
vzdělávání v edukační činnosti projevilo 88% respondentů.
Ze zjištěných výsledků dotazníkového šetření je patrné, ţe zdravotní
sestry na pracovišti KARIM pro děti nemají zcela sjednocené informace
o poskytování edukační péče rodičům dlouhodobě uměle ventilovaných
dětí. Edukační péče je vedena nesystematicky a standard pro edukaci
rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí na pracovišti chybí. Většina
z dotazovaných zdravotních sester vnímá potřebné zajištění multioborové
spolupráce v rámci edukace. Téměř polovina dotazovaných si myslí, ţe
předem připravený edukační plán můţe pomoci ke zkvalitnění edukační
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péče a většina zdravotních sester projevila zájem o vzdělávání v edukační
činnosti. Výstupem mé bakalářské práce je navrţení edukačního postupu
pro potřeby oddělení KARIM pro děti FN v Motole. Návrh edukačního
postupu uvádím v příloze B s názvem Edukační záznam.
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aj. – a jiné
ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení
atd. – a tak dále
atp. – a tak podobně
BiPAP – druh neinvazivní ventilační podpory s pozitivním přetlakem
CPAP – druh neinvazivní ventilační podpory s pozitivním přetlakem
č. – číslo
JIP – jednotka intenzivní péče
KARIM – klinika anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny
mj. – mimo jiné
např. – například
PCV – tlakově řízený reţim umělé plicní ventilace
PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie
PS – reţim umělé plicní ventilace s tlakovou podporou
SIMV – synchronizovaná intermitentní podpůrná umělá plicní ventilace
tzn. - to znamená
tzv. – tak zvaný
VCV – objemově řízený reţim umělé plicní ventilace
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Příloha A: Témata edukace
 Hygienická péče
Naučit se základní hygienickou péči na lůţku / ve sprše, mytí vlasů.
Péče o dutinu ústní a dutinu nosní – poučit o změně základních
fyziologických funkcí související s tracheostomií, rozpoznat a umět
předcházet změnám v dutině ústní a dutině nosní.
Péče o zuby.
Péče o kůţi – rozpoznat změny na kůţi, umět předcházet otlakům a
proleţeninám, znát způsoby řešení v případě vzniku otlaků.
 Polohování, rehabilitace
Naučit se základní rehabilitační techniky (dechová rehabilitace, cviky pro
prevenci kontraktur).
Znát fyziologické postavení v kloubech.
Pouţití polohovacích pomůcek.
Naučit se manipulaci s dítětem, přesunutí do vozíku (s ohledem na
ochranu pečovatele – bolesti zad, riziko úrazu).
 Ergoterapie, psychoterapie
Znát moţnosti pro zabavení a rozvoj dítěte.
Dokázat motivovat, podpořit a pozitivně působit na dítě.
Znát moţnosti pro sociální zařazení dítěte.
Zvládnout techniku komunikace s dítětem i přes omezení způsobené
tracheostomickou kanylou.
Naučit pečujícího odpočinku a relaxaci.
 Péče o PEG (Perkutánní endoskopická gastrostomie)
Umět ošetřovat okolí zavedeného PEG.
Zvládnout podávání stravy do PEG, udrţovat průchodnost, znát techniky
v případě neprůchodnosti PEG.
Rozeznat koţní změny v okolí zavedení PEG (zánět, granulace, atp.)
 Močové cesty
Vysvětlit význam čisté intermitentní katetrizace močového měchýře.
Naučit se techniku čisté intermitentní katetrizace močového měchýře.
Naučit se péči o zavedenou epicystostomii (převaz, výměn sběrného
pytlíku, péče o průchodnost, rozpoznat komplikace).
Naučit se péči o permanentní močový katetr (manipulace se sběrnou
nádobou, péče o průchodnost, rozpoznat komplikace, technika výměny
permanentního močového katetru).
Hygienická péče o genitálie, dokázat rozpoznat příznaky zánětu.
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 Péče o tracheostomii
Základní péče o tracheostomickou kanylu (převaz, ošetřování okolí
stomatu)
Rozpoznat a dokázat řešit případné problémy (zarudnutí okolí stomatu,
obtok hlenů kolem tracheostomické kanyly).
Zvládnout techniku odsávání z dýchacích cest uzavřeným i otevřeným
systémem.
Udrţovat odsávací systém čistý.
Vysvětlit význam laváţí dýchacích cest fyziologickým roztokem.
Umět vyměnit tracheostomickou kanylu za urgentních podmínek.
Znát časové intervaly výměny tracheostomické kanyly a odsávacích
pomůcek.
 Obsluha odsávačky
Znát návod k obsluze odsávačky.
Znát čištění a desinfekci odsávačky.
Znát nastavení příslušného podtlaku k odsávání z dýchacích cest.
 Obsluha pulsního oxymetru
Zvládnout obsluhu pulsního oxymetru.
Znát naměřené hodnoty.
Rozpoznat kritické hodnoty a znát postup jejich řešení.
 Obsluha domácího ventilátoru
Umět základní obsluhu ventilátoru a znát reţimy.
Znát alarmy na ventilátoru.
Umět vyměnit dýchací okruh, filtry a zvlhčovací buster.
Znát časové intervaly výměny příslušenství k ventilátoru.
Rozpoznat funkční problémy přístroje a vědět, jak postupovat v případě
nefunkčnosti domácího ventilátoru.
 Obsluha dýchacího vaku (AmbuVak)
Znát techniku pouţití AmbuVaku včetně napojení na přívod kyslíku.
Vědět v jakých situacích je nutné AmbuVak pouţít.
 Základy neodkladné resuscitace
Znát základy neodkladné resuscitace.
Znát postup při řešení náhlých kritických situací.
 Cestování
Znát veškeré pomůcky, které je nezbytné mít neustále s sebou.
Znát kontakty, které je nezbytné mít neustále s sebou.
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Příloha B: Edukační záznam

EDUKAČNÍ ZÁZNAM I.
Štítek

Jméno edukanta:
Vztah k pacientovi: □ Matka □ Otec □ Jiný:
Dosažené vzdělání edukanta: □ ZŠ □ Vyučen □ SZŠ □ VŠ
Schopnost přijímat informace (edukaci): □ Dobře □ S obtížemi □ Velmi obtížně
Možné bariéry při edukaci:

Sourozenci pacienta (počet, věk):
Rodina: □ Úplná □ Neúplná
Pomoc rodiny: □ Ano

□ Občas □ Ne

Doplňující informace:

Datum sběru edukační anamnézy:

Podpis zdravotníka:
Podpis edukanta:
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Štítek

EDUKAČNÍ ZÁZNAM II.

Téma edukace
□ Hygienická péče

□ Základy neodkladné resuscitace

□ Polohování, RHB

□ Obsluha odsávačky

□ Ergoterapie

□ Obsluha pulsního oxymetru

□ Ústní

□ Psychoterapie

□ Obsluha domácího ventilátoru

□ Ukázka

□ Péče o PEG

□ Obsluha Ambu-Vaku

□ Audio/video/TV

□ Péče o močové cesty

□ Cestování

□ Písemná

□ Péče o tracheostomii

□

□ Nácvik

□ Péče o dýchací cesty

□

□ Jiné:

□

□

Datum

Činnost

Reakce edukanta
□ Prokazuje
dovednost
□ Nutné opakovat
□ Ptá se
□ Není schopen
pochopit
□ Odmítá edukaci
□ Jiná
□ Prokazuje
dovednost
□ Nutné opakovat
□ Ptá se
□ Není schopen
pochopit
□ Odmítá edukaci
□ Jiná
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POUŽITÁ METODA

Podpis
edukátora

Podpis
edukanta

Datum

Činnost

Reakce edukátora
□ Prokazuje
dovednost
□ Nutné opakovat
□ Ptá se
□ Není schopen
pochopit
□ Odmítá edukaci
□ Jiná
□ Prokazuje
dovednost
□ Nutné opakovat
□ Ptá se
□ Není schopen
pochopit
□ Odmítá edukaci
□ Jiná
□ Prokazuje
dovednost
□ Nutné opakovat
□ Ptá se
□ Není schopen
pochopit
□ Odmítá edukaci
□ Jiná

Dovednost:

Zvládá zcela samostatně

Datum:

Podpis edukátora:

Podpis edukanta:
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Podpis
edukátora

Podpis
edukanta

Příloha C: Dotazník
DOTAZNÍK
Váţené kolegyně, váţení kolegové, jsem posluchačkou 3. ročníku
kombinovaného studia oboru Všeobecná sestra na 1. Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych Vás poţádala o spolupráci při
vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem k mé závěrečné
bakalářské práci na téma Edukace rodičů dětí na dlouhodobé umělé
plicní ventilaci.
Dotazník je zcela anonymní a data takto získaná budou pouţita pouze
v mé bakalářské práci.
V dotazníku prosím označte pouze jednu odpověď.
Předem děkuji za Váš čas a ochotu pro vyplnění dotazníku.
Barbora Holá

1.
a)
b)
c)
d)

Jaký je Váš věk?
18-29 let
30-39 let
40-49 let
50 a více let.

2. Jakého jste pohlaví?
a) ţena
b) muţ
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Střední zdravotnická škola (SZŠ)
Zdravotnický asistent
Diplomovaný zdravotnický záchranář
ARIP
VOŠ
VŠ – bakalářské
VŠ – magisterské
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4. Na pozici zdravotní sestry u lůžka na oddělení KARIM pro
děti pracujete:
a) 0-5 let
b) 6-10 let
c) 11-15 let
d) 16-20 let
e) 21-30 let
f) déle neţ 31 let.
5. Ve zdravotnictví na pozici zdravotní sestry celkově pracujete:
a) 0-5 let
b) 6-10 let
c) 11-15 let
d) 16-20 let
e) 21-30 let
f) déle neţ 31 let.
6. Edukujete rodiče dětí, u kterých se předpokládá dlouhodobé
zajištění umělé plicní ventilace?
a) Ano.
b) Ne.
7. Je edukace rodičů prováděna sestrou ve spolupráci s lékařem?
a) Ano, pokud to situace vyţaduje, lékař ochotně spolupracuje
v edukačním procesu.
b) Ano, lékař je vţdy při edukaci přítomen.
c) Ne, edukaci provádí pouze sestra pečující o pacienta.
d) Ne, edukaci provádí pouze edukační sestra.
8. Kdo se podílí na edukaci rodičů dlouhodobě ventilovaných
dětí?
a) Sestra pečující o pacienta / rodinu.
b) Pouze sestra se specializací ARO / JIP.
c) Staniční sestra.
d) Edukační sestra.
e) Vţdy sestra společně s ošetřujícím lékařem.
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9. Jsou na pracovišti určení edukační pracovníci, kteří se
rodičům cíleně věnují?
a) Ano, edukace je vedena staniční sestrou.
b) Ano, edukace je vedena sestrou se specializací ARO / JIP.
c) Ne.
d) Nevím.
10. Myslíte si, že jeden pracovník je schopný edukovat rodinu ve
všech potřebných náležitostech týkajících se péče o dlouhodobě
uměle ventilovaných dětí?
a) Ano.
b) Ne, pro řádné poskytnutí informací a zaučení je nutná spolupráce
všech příslušných osob (lékař, sestra, fyzioterapeut, aj.)…
c) Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a.
11. Co podle Vás patří do edukace rodičů dětí na dlouhodobé
umělé plicní ventilaci?
a) Kompletní péče o dětského pacienta (péče o dýchací cesty,
hygiena, péče o invazivní vstupy, fyzioterapeutické cviky,
polohování, nácvik postupů při náhlých situacích), informace o
dostupných pomůckách, vše co souvisí s případnou DUPV (domácí
umělou plicní ventilací), atd.
b) Běţná ošetřovatelská činnost, péče o dýchací cesty, péče o kůţi,
s výjimkou péče o invazivní vstupy.
c) Poskytnutí informací o které má pečující rodič zájem.
d) Nevím, nemám edukaci v náplni práce.
e) Nevím.
f)Jiné(uveďte) …………………………………………………….
12. Myslíte si, že je Vaše role v edukaci rodičů dlouhodobě
ventilovaných dětí stěžejní?
a) Ano.
b) Ne.
c) Nevím, nikdy jsem o tom neuvaţoval/a.
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13. Máte na pracovišti vypracovaný standard pro edukaci rodičů
dětí na umělé plicní ventilaci?
a) Ano, standard vypracovaný máme a během edukace rodičů se
řídím danými doporučeními.
b) Ano, standard vypracovaný máme, ale neřídím se jím.
c) Ne, se standardem týkající se edukace rodičů jsem se na pracovišti
nesetkal/a.
14. Stanovujete si před samotným edukačním procesem edukační
cíl a edukační plán?
a) Ano, kaţdou edukaci provádím podle předem stanovených
edukačních cílů a sestavuji si edukační plán.
b) Ne, nepracuji podle edukačního plánu a nestanovuji si edukační
cíle, přestoţe jsem jiţ o těchto postupech slyšel/a.
c) Ne, nikdy jsem o edukačním plánu a edukačních cílech neslyšela.
15. Myslíte si, že připravený edukační proces zvyšuje efektivitu
edukace rodičů?
a) Ano, podle předem připraveného edukačního postupu (plán, cíle,
realizace) se rodiče edukují efektivněji. Je zajištěna kontinuita
edukačního procesu i při změně edukátorů (edukující
pracovník/zdravotník).
b) Ne, nemyslím si, ţe by tato příprava byla v edukaci více efektivní.
c) Nevím, nikdy jsem podle edukačního plánu nepracoval/a.
16. Využíváte na pracovišti při edukaci rodičů externí vzdělávací
programy nebo programy pořádané Vaší klinikou nebo
nemocnicí?
a) Ano, rodičům doporučujeme kurz první pomoci.
b) Ano, přímo na pracoviště dochází externí pracovníci a rodičům se
věnují.
c) Ne, veškerá edukace je poskytována pracovníky našeho oddělení.
d) Nevím, nikdy jsem se o to nezajímal/a.
e) Nevím, nikdy jsem se s tím nesetkal/a.
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17. Jsou v rámci edukačního procesu využívány tištěné edukační
materiály nebo instruktážní videa?
a) Ano, na pracovišti vyuţíváme tištěných edukačních materiálů i
instruktáţních videí týkajících se problematiky dlouhodobé ventilační
podpory.
b) Ano, na pracovišti vyuţíváme pouze tištěných edukačních
materiálů pro dlouhodobou ventilační podporu.
c) Ne, na pracovišti nemáme ţádné edukační materiály.
d) Nevím, nikdy jsem ţádné edukační materiály při edukaci
nepouţil/a.
18. Uvítali byste možnost edukačních materiálů a instruktážních
videí určených k edukaci rodičů dlouhodobě ventilovaných dětí?
a) Ano, edukace by tak určitě byla efektivnější.
b) Ano, edukace by byla méně časově náročná.
c) Ne, na efektivitu edukace to nejspíš nebude mít vliv.
d) Ne, práci to nijak neusnadní.
e) Nevím, nedovedu si představit, jak by to mohlo pomoci.
f) Nevím.
19. Uvítali byste kurzy a školení zaměřené na komunikaci s rodiči
a edukační činnost sester?
a) Ano, určitě by mi to pomohlo.
b) Ano, ale pouze pokud by školení bylo hrazené zaměstnavatelem.
c) Spíše ano.
d) Spíše ne.
e) Ne.

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku a Váš čas.
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Příloha D: Žádost o provedení dotazníkového šetření
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Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2
Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa
studijního programu
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Jsem si vědom/a, ţe závěrečná práce je autorským dílem a ţe informace
získané nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být
pouţity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní,
vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby neţ autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, ţe si mohu pořizovat výpisy, opisy
nebo kopie závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s
autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci.
číslo
dokladu
totožnosti
vypůjčitele
Příjmení,
jméno (např. OP, cestovní Signatura
(hůlkovým písmem)
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závěrečné práce Datum
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