
ABSTRAKT

Zdravotnické povolání Všeobecná sestra v oboru intenzivní péče je v mnohém specifickou 

profesí a klade na daného jedince velmi vysoké nároky, jak fyzické, psychické, technické, tak 

osobnostní i charakterové. Věnovat se psychické zátěži, která je na tuto zdravotní sestru 

kladena, podrobně rozebírat jednotlivé, potencionálně rizikové, profesní situace, ve kterých se 

pohybuje a snažit se hledat způsoby k ulehčení jejich zvládnutí, je velmi aktuální téma, jehož 

zpracování, i opakované, má velký smysl pro přítomnost i budoucnost ošetřovatelské péče 

v tomto oboru.

Cílem této diplomové práce je věnovat se psychicky náročným profesním situacím, které 

všech 129 oslovených zdravotních sester, v menším oblastním zdravotnickém zařízení, 

považuje za psychicky hůře zvládnutelné, a které jim ztěžují už tak náročné povolání. Tyto 

situace jsou pojmenovány a následně vyhodnoceny i pomocí stanovených hypotéz. 

Z výsledků provedeného anonymního kvantitativního dotazníkového šetření je jasně patrné, 

že nejvyšší míru psychické zátěže nebo nepohody způsobují situace, které jsem nazvala: 

„Přímo spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra na oddělení ARO, 

JIP“. A to konkrétně komunikace s pozůstalými po pacientovi. A naopak nejnižší míru oné 

nepohody způsobují situace: „Nepřímo spojené s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra na oddělení ARO, JIP“. A to konkrétně nepravidelný pracovní režim, práce 

o svátcích. Získaná data jsou znázorněna pomocí grafů a přehledně procentuálně zpracována. 

Závěrem lze říci, že na rozdíl od velkých světových studií, zabývajících se obdobnou 

tématikou, kde obvykle nejhůře dopadají situace spojené s interpersonálními vztahy, zde vše 

plyne pouze z přímé práce sestry v IP. Řešením může být dostatečná morální motivace od 

zaměstnavatele, dostatek času na odpočinek během pracovní doby, přísné dodržování 

zákonných pauz mezi jednotlivými směnami, semináře zaměřené na zvládání stresu, věnování 

se mimopracovním aktivním i pasivním relaxačním technikám a aktivitám, možnost si 

aktuálně promluvit s odborníkem na zvládání krizových situací, naučit se projevovat emoce a 

celkové zlepšení vlídnosti pracovního prostředí. 
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