
Abstrakt  

Bezpečnost a kvalita v anesteziologické péči je považována za jednu z hlavních priorit 

v anesteziologii. Řízení a sledování kvality péče v anesteziologii by mělo probíhat jako 

kontinuální a systematický proces. Z tohoto důvodu by se sledování indikátorů kvality mělo 

stát jednou z nezbytných podmínek v tomto oboru. Sledované indikátory kvality je nutné 

pravidelně vyhodnocovat. Jejich evidencí a následným hodnocením lze vytvářet bezpečné 

podmínky nejen pro pacienta, ale i kontinuálně zvyšovat kvalitu anesteziologické péče. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit spokojenost pacientů s anesteziologickou péčí, 

která je považována za důležitý indikátor kvality poskytované péče. Jedním z dílčích cílů bylo 

zjistit, jaké indikátory kvality jsou v současné době v ČR v anesteziologii doporučovány. Mezi 

další cíle patřilo vyhledat doporučení zahraničních odborníků, nebo odborných společností 

z oblasti anesteziologie, a zjistit, jaké indikátory kvality jsou doporučovány ve 

světě.  Posledním dílčím cílem bylo na základě zjištěných poznatků navrhnout záznamový list 

pro sledování indikátorů kvality v anestezii pro konkrétní pracoviště anestezie. Výzkumné 

šetření se uskutečnilo kvantitativní metodou pomocí nestandardizovaného dotazníku pro 

pacienty, kteří v době výzkumného šetření byli hospitalizováni na vybraném oddělení a 

podstoupili výkon v anestezii. Bylo distribuováno 140 dotazníků a návratnost byla 117 

dotazníků. 

Na základě stanovených cílů bylo zjištěno, že Česká společnost anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní péče stanovuje indikátory kvality, které jsou v ČR sledovány. V zahraničí jsou 

indikátory kvality uváděny nejčastěji formou kritérií, či oblastí, která jsou nutná v bezpečné 

anesteziologické péči dodržovat. Důležitým doporučením ze zahraničí k cestě ke kvalitní 

anestezii je uváděno sledovat spokojenost pacientů v souvislosti s anesteziologickou péčí, což 

je, dle zjištěných informací, považováno v zahraničí za jeden z nejdůležitějších indikátorů 

kvality v oblasti anesteziologické péče. Proto jsem se ve svém výzkumném šetření zaměřila na 

to, jak hodnotí kvalitu anesteziologické péče samotní pacienti. Bylo zjištěno, že ač je převážná 

většina pacientů s celkovou anesteziologickou péčí spokojena, nedostatky byly zjištěny 

v absenci informací před anestezií, v termo managementu v perioperačním období a 

nedostatečné léčbě pooperační bolesti.  

Hlavním zjištěním a doporučením ze zahraničí v oblasti poskytování kvalitní anesteziologické 

péče je sledování spokojenosti pacientů v souvislosti s poskytnutou anesteziologickou péčí. 

Výzkum potvrdil, že právě informace od pacienta, který absolvoval anestezii, může přinést ty 

nejzajímavější a nejnosnější informace, na které je nutné se v rámci kontinuálního zvyšování 

kvality zaměřit.  

Doporučením pro praxi je nutné k současným indikátorům kvality v anestezii přiřadit ještě 

sledování spokojenosti pacienta s anesteziologickou péčí. Vzhledem k mému zjištění, že na 

pracovištích anestezie často chybí záznamový list indikátorů kvality, byl vytvořen návrh 

záznamového listu pro sledování indikátorů kvality v anesteziologii pro konkrétní pracoviště 

anestezie.   
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