
 

 

PŘÍLOHA 1 

 

Dobrý den, váţený/váţená všeobecná sestro, 

jmenuji se Michaela Procházková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na 1. LF 

UK oboru Všeobecná sestra. Chtěla bych Vás poprosit o spolupráci s vyplněním dotazníku, 

který je zaměřen na roli sester v rehabilitačním ošetřovatelství.  

Dotazník je anonymní a dobrovolný. Na otázky, prosím, odpovídejte zaškrtnutím pouze jedné 

odpovědi, která nejlépe odpovídá Vašemu názoru (pokud není uvedeno jinak).  

Děkuji za Vaši spolupráci. 

 

1) Na jakém oddělení pracujete? 

a) Standardní odd. interního zaměření 

b) Standardní odd. chirurgického zaměření 

c) JIP 

 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

a) SZŠ 

b) VOŠ 

c) VŠ 

d) PSS (pomaturitní studium/ specializace) 

 

3) Jak dlouho pracujete jako sestra ve zdravotnictví? 

a) 0 - 5 let 

b) 5 - 10 let 

c) 10 a více 

 

4) Domníváte se, ţe Vaše teoretické vědomosti o rehabilitačním ošetřovatelství jsou 

dostačující při Vámi poskytované péči? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

5) Je podle Vás rehabilitační ošetřovatelství součástí pracovní náplně sester? 

a) Ano 

b) Ne  

c) Nevím 

 

 



 

 

6) Jakým způsobem si rozšiřujete vědomosti o rehabilitačním ošetřovatelství? 

a) Četbou odborné literatury 

b) Návštěvou odborných seminářů z vlastní iniciativy 

c) Návštěva odborných seminářů organizovaných zaměstnavatelem 

d) Jsem dostatečně informován(a), další informace nepotřebuji 

e) Nejsem dostatečně informován(a) a nestojím o rozšíření svých vědomostí 

f) Jiné……………………………………………………………………………….. 

 

7) Co podle Vás patří do rehabilitačního ošetřovatelství? (Můţete označit více odpovědí) 

a) Nácvik mobilizace  

b) Mikropolohování 

c) Vertikalizace 

d) Péče o sebe sama 

e) Jiné………………………………………………………………………………… 

 

8) Jaké pomůcky pouţíváte při rehabilitačním ošetřovatelství? 

a) Antidekubitární 

b) Zubní kartáček 

c) Pomůcky na nácvik jídla 

d) Pomůcky k mobilizaci  

e) Jiné……………………………………………………………………………… 

 

9) Na Vašem oddělení převaţuje v rámci rehabilitačního ošetřovatelství cvičení 

s pacientem: 

a) Aktivní 

b) Pasivní - pohyby a mobilizace 

c) Zastoupené ve stejné míře 

 

10) Pomáháte na Vašem oddělení pacientovi s nácvikem sebeobsluhy a základních 

pohybových dovedností? 

a) Ano 

b) Ne - je to práce fyzioterapeuta 

c) Ne - je to práce ergoterapeuta 

 

11) Proč se domníváte, ţe procvičování dolních končetin v prvních hodinách po operaci je 

pro pacienta důleţité? (Můţete označit více odpovědí) 

a) Prevence tromboembolické nemoci 

b) Prevence vzniku imobilizačního syndromu 

c) Z důvodu správného polohování 

 

 



 

 

12) S kým spolupracujete při poskytování rehabilitačního ošetřovatelství v rámci 

rehabilitačního ošetřovatelství? (Můţete označit více odpovědí) 

a) Lékař 

b) Ergoterapeut 

c) Fyzioterapeut 

d) Logoped 

e) Psycholog 

f) Nutriční terapeut 

 

13) Jak spolupracujete v rámci rehabilitačního ošetřovatelství s fyzioterapeutem?  

a) Asistuji 

b) Jsem přítomna u rehabilitace 

c) Nejsem přítomna u rehabilitace 

d) Jsem přítomna pouze na poţádání fyzioterapeuta 

d) Jiné………………………………………………………………………………… 

 

14) Jaký rozdíl vnímáte mezi fyzioterapeutem a ergoterapeutem? (Můţete označit více 

odpovědí) 

a) Fyzioterapeut navrací pohyblivost pacientovi 

b) Ergoterapeut pomáhá navrátit soběstačnost pacientovi 

c) Ergoterapeut vypomáhá fyzioterapeutovi 

d) Ţádný rozdíl neshledávám 

 

15) Jak je spolupráce mezi sestrou a fyzioterapeutem přínosná v rámci rehabilitačního 

ošetřovatelství? 

a) Ukázka cvičebních prvků 

b) Předávání zkušeností 

c) Komplexnější spolupráce 

d) Vede ke zlepšení stavu pacienta 

e) V ničem 
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