
ABSTRAKT  

Tato bakala ř ska  přa ce se zabý va  střavovací m a pitný m řez imem vs eobecný ch sesteř na 

výbřaný ch přacovis tí ch. Toto te ma jsem si zvolila, přoto z e si mýslí m, z e je aktua lní  a z e je 

du lez ite  abý se setřý ví ce zají malý o svu j střavovací  a pitný  řez im. Přa ce vs eobecne  sestřý, 

je povola ní  na řoc ne  a to hned v mnoha ohledech. Přa ce ve sme nne m přovozu je zate z ují cí  

a mu z e vý řazne  zasahovat do kvalitý z ivota sesteř. Nařus ení  ciřkadia ní  řýtmicitý mu z e 

výu stit ve spa nkove  pořuchý a mnoha  za vaz na  onemocne ní . Velmi c asto k te mto obtí z í m 

př ispí va  přa ve  nevhodna  vý z iva a střavovací  řez im. Oslovený býlý vs eobecne  sestřý 

přacují cí  ve dvousme nne m přovozu. Hlavní m cí lem te to přa ce býlo zmapovat střavovací  a 

pitný  řez im vs eobecný ch sesteř ve sme nne m přovozu. Mezi dí lc í  cí le tohoto vý zkumu 

patř ilo zmapovat střavovací  podmí nký vs eobecný ch sesteř ve dvousme nne m přovozu, 

zjistit zda u sesteř ve dvousme nne m přovozu dos lo k vý řazne mu zvý s ení  / sní z ení  te lesne  

hmotnosti (ví ce nez  5kg) od na stupu do souc asne ho zame stna ní , jestli se sestřý ve 

dvousme nne m přovozu střavují  přavidelne  v pe ti dopořuc ený ch da vka ch. Da le pak zjistit 

kolik řespondentu  z vý zkumne ho vzořku třpí  zaz í vací mi a dýspeptický mi obtí z emi a 

zdasestřý v přacovní  sme ne  pijí  dopořuc ene  mnoz ství  tekutin. Vý zkum býl uskutec ne n v 

řa mci nejmenovane  fakultní  nemocnice v Přaze. Sbe ř dat býl řealizova n pomocí  

nestandařdizovane ho anonýmní ho dotazní ku vlastní  konstřukce. Hlavní  vý sledký 

zí skaný ch dat popisuje deskřiptivní  statistika a přo leps í  př ehlednost jsou matematicke  

u daje uvedený v gřafech a tabulka ch. Vý zkumne  s etř ení  přobe hlo v řozmezí  me sí ce ř í jna 

a listopadu 2016. 

Z vý sledku  býlo zjis te no, z e střavovací  řez im vs eobecný ch sesteř je spí s e nepřavidelný . 

Vs eobecne  sestřý se be hem přacovní  sme ný nejc aste ji střavují  2 x az  3 x denne . Ví ce nez  

polovina dotazovaný ch sní da  az  po př í chodu do zame stna ní . Výsoký  poc et řespondentu  

obe dva  mezi 13 – 14 hodinou (79 %) a vec eř í  az  doma po př í chodu ze zame stna ní  (67 %).  

Sestřý nejc aste ji vec eř í  az  na noc ní  sme ne  (58 %) a střavují  se pouze 1 x za noc (62 %). 

Be hem denní  přacovní  sme ný sice sestřý moz nost př esta vký na jí dlo výuz í vají , ale 

nepřavidelne  (70 %). Podmí nký přo střavova ní  jsou z ve ts í  c a sti př ijatelne . Vý zkum take  

uka zal, z e sestřý jsou spí s e nespokojený se svý m střavovací m řez imem (55 %).  

Nejc aste js í m odu vodne ní m jejich nespokojenosti býla nepřavidelnost střavova ní  a 

nedostatek c asu. Odpove di na ota zký, kteře  se tý kalý pitne ho řez imu uka zalý, z e sestřý 

výpijí  be hem přacovní  sme ný 1 – 2 l tekutin (59 %) a stejne  mnoz ství  tekutin výpijí  za 24 

h. Ze zkoumane ho soubořu celkem 30 % řespondentu  výpije me ne  nez  1 l tekutin. Te me ř  

polovina dotazovaný ch si tekutiný na sme nu nosí  z domova (49 %) a nebo je ma  k 

dispozici na odde lení  (44 %). Výsoke  přocento řespondentu  (70%) uvedlo, z e se u nich 

od dobý na stupu do zame stna ní  nevýskýtl z a dný  vý řazný  u býtek ani na řu st te lesne  

hmotnosti. Vs eobecne  sestřý z ve ts í  c a sti (73 %) netřpí  z a dný mi zaz í vací mi ani 

dýspeptický mi obtí z emi. 

Vý znam přa ce je upozořnit na toto te ma. Da le podní tit vs eobecne  sestřý k u vaha m o sve m 

vlastní m střavovací m a pitne m řez imu a poskýtnout jim vý chodisko k jeho moz ne mu 

pozme ne ní . Jako vý stup z te to přa ce jsem výtvoř ila edukac ní  mateřia l s dopořuc ení m přo 

optima lní  střavovací  a pitný  řez im přo sestřý přacují cí  ve sme nne m přovozu. 
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