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Příloha č. 1 SOUHLAS S VÝZKUMNÝM ŠETŘENÍM 

 

 

 
 

 

 

 



Příloha č. 2 DOTAZNÍK 

  

Vážené zdravotní sestry. 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní, a otázky jsou 

zaměřeny na problematiku psychicky náročných momentů vyskytujících se ve Vaší profesi. 

Informace, které poskytnete, nebudou žádným způsobem zneužity. Dotazník bude sloužit 

jako podklad pro moji Diplomovou práci a dle výsledků se pokusím najít a navrhnout řešení, 

které by snížilo, případně zcela eliminovalo míru Vašeho stresu, nebo nepohody vznikající 

v rámci výkonu profese sestry pracující v intenzivní péči. Prosím o pečlivé vyplnění všech 

bodů. Celkový čas, který Vám vyplňování zabere, nepřesáhne 10-15min. 

Děkuji za spolupráci, Bc. Klára Myslivcová DiS. Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská fakulta. 

NMgr. Obor Intenzivní péče.  

 

1. UVEĎTE CELKOVOU DÉLKU VAŠÍ ODBORNÉ PRAXE VE ZDRAVOTNICTVÍ: 

…………………………………….…let 

 

2. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁNÍ: 

a) Střední zdravotnická škola (SZŠ)  

b) Vyšší odborná škola (VOŠ)  

c) specializace Anesteziologie, resuscitace, intenzivní péče (ARIP), Diplomovaná sestra pro 

intenzivní péči (DSIP)   

d) Bakalářské   

e) Magisterské   

f) jiné, uveďte jaké: 

   

       4. PRACUJI NA:  

a) anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

b) JIP interního zaměření: 

 koronární jednotka 

 metabolické jednotka 

 neurologická jednotka intenzivní péče 

c) JIP chirurgického zaměření (multioborová JIP) 

                         

Prosím čitelně označte stupeň dané zátěže, kterou ve Vás uvedená 

profesní situace vyvolává na škále 1-5 dle následujícího klíče: 



 

1. ŽÁDNÁ ZÁTĚŽ 

2. MÍRNÁ AŽ STŘEDNĚ KRÁTKODOBÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA 

3. MÍRNÁ AŽ STŘEDNĚ DLOUHODOBÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO 

NEPOHODA 

4. SILNÁ, ALE KRÁTKODOBÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA 

5. SILNÁ A DLOUHODBÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA 
-  

 

ČÁST 1. 
Situace přímo spojené 
s výkonem zdravotnického 
povolání Všeobecná sestra na 
pracovišti intenzivní péče 

Žádná zátěž Mírná až 
středně 
krátkodobá 
psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Mírná až 
středně 
dlouhodobá 
psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Silná, ale 
krátkodobá 
psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Silná a 
dlouhodobá 
psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

 
 

1 2 3 4 5 
A AKUTNÍ, NEPLÁNOVANÝ 

PŘÍJEM PACIENTA, VYŽADUJÍCÍ 
ČETNÉ DIAGNOSTICKÉ, 
TERAPEUTICKÉ I 
OŠETŘOVATELSKÉ 
INTERVENCE 

     

B KPR PACIENTA NA 
ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ 
PÉČE/ARO 

     

C KPR PACIENTA MIMO 
ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ 
PÉČE/ARO (např. na 
vyžádání jiného oddělení) 

     

D PÉČE O STABILIZOVANÉHO 
PACIENTA V BEZVĚDOMÍ 

     

E PÉČE O NESTABILNÍHO 
PACIENTA V BEZVĚDOMÍ 

     

F PÉČE O STABILIZOVANÉHO, 
ORIENTOVANÉHO 
PACIENTA PŘI VĚDOMÍ 

     

G PÉČE O 
DEZORIENTOVANÉHO, 
NESPOLUPRACUJÍCÍHO 
PACIENTA PŘI VĚDOMÍ 

     

H PÉČE O PACIENTA SE 
ZVÝŠENÝM HYGIENICKÝM 
REŽIMEM (např. MRSA, 
Acinetobacter Baumanni, 
Clostridium difficile…) 

     



I PRÁCE SE SLOŽITÝM 
PŘÍSTROJOVÝM 
DIAGNOSTICKÝM I 
TERAPEUTICKÝM 
VYBAVENÍM IP (např. 
ventilátory, monitory, 
dialyzační přístroje…) 

     

J PRÁCE 
S OŠETŘOVATELSKOU 
DOKUMENTACÍ 

     

K KOMUNIKACE 
S PŘÍBUZNÝMI PACIENTA 

     

L KOMUNIKACE 
S POZŮSTALÝMI PO 
PACIENTOVI 

     

       

 

PROSÍM UVEĎTE A NA ŠKÁLE 1-5 ZHODNOŤTE PŘÍPADNĚ DALŠÍ, VÝŠE NEUVEDENÉ, PROFESNÍ 

SITUACE PŘÍMO SPOJENÉ S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ SESTRY V IP, KTERÉ VE VÁS 

VYVOLÁVAJÍ PSYCHICKOU ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODU: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČÁST 2. 
Situace nepřímo spojené 
s výkonem zdravotnického 
povolání Všeobecná sestra na 
pracovišti intenzivní péče 

Žádná zátěž Mírná až 
středně 

krátkodobá 
psychická 

zátěž nebo 
nepohoda 

Mírná až 
středně 

dlouhodobá 
psychická 

zátěž nebo 
nepohoda 

Silná, ale 
krátkodobá 

psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Silná a 
dlouhodobá 

psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

 
 

1 2 3 4 5 
A NUTNOST ZÍSKÁVÁNÍ 

KREDITŮ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 

     

B NEPRAVIDELNÝ PRACOVNÍ 
REŽIM – NOČNÍ SMĚNY 

     

C NEPRAVIDELNÝ PRACOVNÍ 
REŽIM – PRÁCE O 
VÍKENDECH 

     

D NEPRAVIDELNÝ PRACOVNÍ 
REŽIM – PRÁCE O SVÁTCÍCH 

     

E FINANČNÍ OHODNOCENÍ      

F PŘESČASOVÁ PRÁCE      

G NEDOSTATEK PERSONÁLU 
Z ŘAD SESTER NA ARO/JIP 

     

H NEDOSTATEK POMOCNÉHO 
PERSONÁLU 

     

 

 

PROSÍM UVEĎTE A NA ŠKÁLE 1-5 ZHODNOŤTE PŘÍPADNĚ DALŠÍ, VÝŠE NEUVEDENÉ, PROFESNÍ 

SITUACE NEPŘÍMO SPOJENÉ S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ SESTRY V IP, KTERÉ VE VÁS 

VYVOLÁVAJÍ PSYCHICKOU ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODU: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



ČÁST 3. 
Situace přímo spojené 
s interpersonálními vztahy na 
pracovišti ARO/JIP 

Žádná zátěž Mírná až 
středně 

krátkodobá 
psychická 

zátěž nebo 
nepohoda 

Mírná až 
středně 

dlouhodobá 
psychická 

zátěž nebo 
nepohoda 

Silná, ale 
krátkodobá 

psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Silná a 
dlouhodobá 

psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

 
 

1 2 3 4 5 
A SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMÍ 

SESTRAMI PRACUJÍCÍMI NA 
ARO/JIP 

     

B KOMUNIKACE S OSTATNÍMI 
SESTRAMI PRACUJÍCÍMI NA 
ARO/JIP 

     

C SPOLUPRÁCE S PŘÍMÝM 
NADŘÍZENÝM (staniční 
sestra) 

     

D KOMUNIKACE S PŘÍMÝM 
NADŘÍZENÝM (staniční 
sestra) 

     

E SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI      

F KOMUNIKACE S LÉKAŘI      

G SPOLUPRÁCE S OSTATNÍM 
ZDRAVOTNICKÝM 
PERSONÁLEM 

     

H KOMUNIKACE S OSTATNÍM 
ZDRAVOTNICKÝM 
PERSONÁLEM 

     

I SPOLUPRÁCE SE STUDENTY 
NA ODBORNÉ PRAXI, STÁŽI 

     

J KOMUNIKACE SE STUDENTY 
NA ODBORNÉ PRAXI, STÁŽI 

     

 

 

PROSÍM UVEĎTE A NA ŠKÁLE 1-5 ZHODNOŤTE PŘÍPADNĚ DALŠÍ, VÝŠE NEUVEDENÉ, PROFESNÍ 

SITUACE SPOJENÉ S INTERPERSONÁLNÍMI VZTAHY NA ODDĚLENÍ ARO/JIP, KTERÉ VE VÁS 

VYVOLÁVAJÍ PSYCHICKOU ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODU: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Seznam zkratek 

 
atd.    Atakdále 

ARIP   Anestezie, resuscitace, intenzivní péče 

ARO    Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

Bc.   Bakalář 

cca.  Cirka, přibližně 

č.  Číslo 

ČR  Česká republika 

DiS  Diplomovaný specialista 

DOI  Digital Object Identifier, identifikátor digitálního objektu 

DSIP  Diplomovaná sestra pro intenzivní péči 

EKG  Elektrokardiogram, Elektrokardiograf 

IP  Intenzivní péče 

ISBN  International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy 

ISSN  International Standard Serial Number, mezinárodní standardní číslo seriálové 

publikace 

JIP  Jednotka intenzivní péče 

kg  kilogram  

KJ  Koronární jednotka intenzivní péče 

KPR  Kardiopulmonální resuscitace 

Mgr.  Magistr 

MJ  Metabolická jednotka intenzivní péče 

MOJ  Multioborová jednotka intenzivní péče 

MRSA  Methicilin-Rezistentní Staphyloccocus Aureus  

MUDr.  Medicinae universae doctor 

MZ  Ministerstvo Zdravotnictví 

např.  Například 

NCO NZO Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

Ph.D.  Philosophiae doctor, doktor filozofie 

příl.  Příloha 

roč.  Ročník 

Sb.  Sbírky 

spol.  Společnost  

SZŠ  Střední zdravotnická škola 

tzv.  Tak zvané 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

ZZ  Zdravotnické zařízení 
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