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ÚVOD 

 

Tématem této bakalářské práce je časová náročnost práce praktické 

sestry na oddělení Následné intenzivní péče (dále jen NIP).  

Neexistuje mnoho prací týkajících se časového rozvržení pracovní 

náplně praktické sestry (dále jen PS) a mne samotnou zajímalo, co 

všechno ovlivňuje práci PS, jaká je skutečná náročnost práce PS (časová, 

psychická, odborná), jaké role zastává PS při výkonu svého povolání, jaké 

faktory ovlivňují rozvržení času, který PS věnuje pacientům, a proto jsem 

si zvolila toto téma pro svou bakalářskou práci. Dalším důvodem, proč se 

chci ve své bakalářské práci věnovat oddělení NIP, je, že si myslím, že 

oddělení tohoto typu - tedy následná péče a k tomu ještě intenzivní 

následná péče - je v dnešní době velmi potřebným oddělením. Medicína se 

posunula a posunuje stále kupředu a právě s jejími možnostmi je přežití u 

mnoha úrazů (například úrazy páteře v oblasti krčních obratlů) či nemocí 

(například chronická obstrukční plicní nemoc – dále jen CHOPN) 

mnohem vyšší, než tomu bylo dříve. S přibývajícím počtem těchto 

pacientů stoupají i požadavky na oddělení anesteziologicko-resuscitační 

(dále jen ARO), avšak ta nemohou tyto pacienty dlouhodobě obstarávat 

(mnohdy hospitalizace těchto pacientů trvá i několik let), a proto jsou 

oddělení následné intenzivní péče tolik potřebná. Já sama pracuji na tomto 

oddělení přes dva roky (nejdříve jako ošetřovatelka, poté jako 

zdravotnický asistent/praktická sestra) a za dobu svého působení na tomto 

pracovišti jsem poznala mnoho různých příběhů pacientů a jejich rodin. A 

i tato zkušenost mě utvrdila v tom, jak jsou oddělení NIP potřebná. 

Pro svou bakalářskou práci jsem zpracovávala data z mého 

domovského pracoviště, tj. oddělení Následné intenzivní péče 

Rehabilitační kliniky Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5, s 

laskavým svolením náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Kateřiny 

Zajíčkové, vrchní sestry Petry Šamanové, staniční sestry Bc. Andrey 

Horké a kolegyň ze svého pracoviště. Informace pro svou bakalářskou 

práci jsem shromažďovala v období od července 2017 do února 2018. 



9 

 

I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. DEFINICE PRACOVIŠTĚ NIP (DŘÍVE OCHRIP) DLE VZP 

 

 „Pracoviště NIP poskytuje následnou lůžkovou péči v souladu s § 9 

odst. 2, písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, tj. jedná se o následnou 

lůžkovou péči, která je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena 

základní diagnóza a došlo u něj ke stabilizaci jeho zdravotního stavu po 

zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, jehož 

zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebné 

rehabilitační péče. V rámci této lůžkové péče může být poskytována též 

následná intenzivní péče pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně závislí 

na umělé podpoře základních životních funkcí.  

Typicky slouží takové pracoviště k péči o pacienty, u nichž došlo 

ke stabilizaci zdravotního stavu, jsou však dosud závislí na podpoře 

základních životních funkcí, obvykle na umělé plicní ventilaci. V rámci 

tohoto pracoviště jsou pacienti následně dále stratifikováni do 3 kategorií 

podle svého aktuálního klinického stavu, tedy v závislosti neurologického 

nálezu, respektive dynamice jeho vývoje, na potřebě umělé plicní 

ventilace a na charakteru probíhající rehabilitace.“ 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Dopis od VZP ČR dne 10.10.2017.  Dopis je součástí příloh této práce. 
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2. HISTORIE ODDĚLENÍ CHRONICKÉ RESUSCITAČNĚ-

INTENZIVNÍ PÉČE (DÁLE JEN OCHRIP) V ČR 

 

 První OCHRIP v České republice vznikl v roce 1999 ve Fakultní 

nemocnici v Motole pod vedením doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc. pro 

pacienty, kteří potřebují dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči ke 

zlepšení svého zdravotního stavu a jsou v různém stupni závislí na 

ventilátoru. Tyto pacienty není nutné hospitalizovat na lůžkách akutní 

intenzivní péče, ale potřebují péči následného typu. Na odděleních 

následné péče probíhá ve větší míře rehabilitace nemocného, řešení 

chronických onemocnění nemocného, nácvik změněných schopností 

(způsobených onemocněním či úrazem) a také jeho resocializace. 

Postupně vznikaly OCHRIPy na dalších místech – v Nemocnici na 

Malvazinkách (dnes Rehabilitační klinika Malvazinky), v Městci Králové, 

Českém Brodě, Tanvaldu, Ostrově, v Ústřední vojenské nemocnici a 

v dalších městech po celé České republice.
2
 

 V roce 2002 a 2003 realizovala Všeobecná zdravotní pojišťovna 

(dále jen VZP) na 5 pracovištích v ČR projekt „OCHRIP, modelace 

úhrady“. Výsledkem tohoto projektu bylo zařazení úhrad chronické 

resuscitační péče do hrazené péče. Následně proběhl převod pracovišť 

OCHRIPu na pracoviště dlouhodobé intenzivní péče (dále jen DIP, dnes 

NIP – následná intenzivní péče) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelská 

péče (dále jen DIOP). V roce 2008 vznikla jako výsledek jednání Pracovní 

skupiny pro OCHRIP definice obou těchto pracovišť, kritéria pro přijetí 

pacienta, ošetřovací dny a požadavky na věcné, personální a technické 

zajištění této zdravotní péče. V letech 2011 a 2012 se VZP ČR podílela na 

pasportizaci sítě pracovišť NIP a DIOP v rámci ČR. Od roku 2017 je 

                                                
2
  Srov. JANOUŠKOVÁ, Miluše, Historie nemocnice na Malvazinkách, seminární práce, 2014, 

Příbram.  

DRÁBKOVÁ, Jarmila. Dlouhodobá chronická resuscitační/intenzivní péče. Postgraduální 

medicína. 2008, 10(4), 368-371. ISSN 1212-4184. 
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zdravotní péče na pracovištích NIP uvedena v platném Seznamu 

zdravotních výkonů.
3
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Autorka této bakalářské práce dne 12.9.2017 požádala VZP ČR o podání informací týkajících se 

dokumentů „Projekt OCHRIP“ a „Projekt CHRIP“. Jako odpověď obdržela dne 10.10.2017 dopis 

od VZP ČR. Tento dopis je obsažen v přílohách práce. 
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3. PACIENT NA ODDĚLENÍ NIP 

 

Pacienti na oddělení NIP přicházejí nejčastěji z oddělení ARO, 

případně kardiochirurgických a neurochirurgických jednotek intenzivní 

péče (dále jen JIP). Příjmy jsou plánované. Jedná se o pacienty s různými 

diagnózami: CHOPN různého stupně, po operacích a krvácivých stavech 

v oblasti mozku, s polytraumaty, s poraněním míchy (ve variabilních 

výškách páteřního kanálu), v pokročilých stadiích kancerózního stavu či 

polymorbidní pacienti. Na oddělení přicházejí pacienti s různými 

invazivními vstupy. Každý pacient, který je přijat na oddělení NIP, má 

zavedenou tracheostomickou kanylu (dále jen TSK) a permanentní 

močový katétr (dále jen PMK), dle aktuálního zdravotního stavu má 

pacient zavedeny také tyto vstupy: centrální žilní katétr (dále jen CŽK), 

arteriální katétr (dále jen AK), periferní žilní kanyla (dále jen PŽK), 

nasogastrická, případně nasojejunální sonda (dále jen NGS nebo NJS) či 

perkutánní endoskopickou gastrostomie (dále jen PEG).  

Pacienti, kteří jsou překládáni na oddělení NIP, přicházejí 

s různými onemocněními (viz výše). Tato onemocnění určují celkový 

zdravotní stav pacientů. Pacienty můžeme z hlediska jejich prognózy 

rozdělit do několika skupin, a to na skupinu pacientů, u kterých je 

prognóza příznivá, skupinu pacientů, u kterých je prognóza nejistá a 

skupinu pacientů, u kterých je prognóza nepříznivá. Pacient prochází 

v době hospitalizace na NIP několika fázemi. Jedná se o fázi adaptační, 

stabilizační a rehabilitační.  

 

3.1 Pacienti s příznivou prognózou 

 

Fáze adaptace 

V první fázi, kdy je pacient přivezen na naše oddělení, dochází 

k adaptaci pacienta na nové prostředí NIP. Pacient přijíždí nejčastěji 

s těmito invazivními vstupy: TKS, CŽP, PŽK, PMK, NGS, NJS, PEG. U 

pacienta dochází k adaptaci nejenom z fyzického hlediska, ale i 
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z psychosociálního hlediska. Pacienti bývají převáženi na oddělení NIP 

analgosedovaní (ať už z důvodu vlastního onemocnění nebo z důvodu 

stabilního převozu), tedy na začátku pobytu na NIP dochází ke snižování 

analgosedace až na stav, kdy je pacient bez ní. Poté, když je pacient plně 

při vědomí, nastává adaptace psychosociální. Pacient si musí navyknout na 

denní a noční režim oddělení, na způsob práce a přístup ošetřovatelského 

personálu, na své spolupacienty. U některých pacientů může proces 

adaptace trvat delší dobu, u jiných se pacient může adaptovat poměrně 

rychle – záleží na jednotlivých pacientech. 

 

Fáze stabilizace 

V druhé fázi dochází u pacienta ke stabilizaci. Pokud je to možné a 

lékař dá pokyn k odstranění invazivních vstupů, je pacientovi odstraněn 

CŽK/PŽK. Pokud má pacient zavedenou NGS, avšak je schopen polykat, 

je zde snaha o příjem stravy, tekutin a léků ústy, aby mohla být sonda 

vyndána. Pokud je potřeba stravy a tekutin plně saturována ústy, je možné 

sondu vyndat. Může nastat situace, kdy se pacientův stav zlepšuje, ale 

z důvodu zdravotního problému v orofaryngeální či jiné části trávicího 

traktu je konktraindikován příjem ústy. Lékař může navrhnout zavedení 

PEG. Touto cestou poté pacient přijímá veškerou stravu, tekutiny a léky či 

jejich větší část. Dalším vstupem, který je pacientovi odebrán, pokud je 

toto odebrání schváleno lékařem, je PMK. Po vyndání PMK pacienti močí 

buď do močové láhve, nebo do podložní mísy. V jakékoliv fázi vývoje 

zdravotního stavu pacienta může docházet k tzv. weaningu
4
 (odvykání si 

od ventilátoru) – záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Pacient i 

jsou na začátku svého pobytu plně závislí na ventilátoru. Nejčastěji mají 

nastavený režim PSIMV (pressure synchronized intermittent mantatory 

ventilation)
5
, který představuje pro pacienta nejmenší zátěž, co se týká 

dýchání. Poté se postupně (dle ordinace lékaře) přechází na režim CPAP 

                                                
4 KAPOUNOVÁ, Gabriela, Ošetřovatelství v intenzivní péči, Grada, 2007. ISBN 978-80-247-

1830-9, str. 234. 
5
 KAPOUNOVÁ, Gabriela, Ošetřovatelství v intenzivní péči, Grada, 2007. ISBN 978-80-247-

1830-9, str. 15. 
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(continous positive airway pressure)
6
, pacient se začne úplně odpojovat od 

ventilátoru (zpočátku na několik desítek minut, poté jsou to hodiny, až se 

dostane - v ideálním případě - do stavu, kdy je schopen i v noci dýchat 

zcela spontánně skrze TSK). Když se pacient odpojuje od ventilátoru, 

připojuje se na přístroj Pegas, který k pacientovi přivádí ohřátý vzduch. 

Pokud je pacient stabilizován tak, že jsou jeho fyziologické funkce stabilní 

i při nulové dechové podpoře a má funkční horní cesty dýchací, je tomuto 

pacientovi odstraněna TSK. Tento pacient je po odstranění TSK (která je 

zpravidla posledním invazivním vstupem v pacientově těle) přeložen na 

oddělení DIOP, rehabilitační oddělení nebo na jiné oddělení dle celkového 

zdravotního stavu.   

 

 

Fáze rehabilitace 

Ve všech fázích vývoje zdravotního stavu pacienta dochází 

k rehabilitaci. Rehabilitace je hlavně přizpůsobena právě zdravotnímu 

stavu pacienta. Pokud je pacient oběhově a dechově nestabilní, 

rehabilitace u něj probíhá pouze v rozsahu polohování jako prevence rizika 

vzniku dekubitů. Pokud je pacient stabilizován, fyzioterapeuti přicházejí, 

aby u něj provedli dechovou rehabilitaci a pasivní cvičení (jako prevenci 

ankylóz, zkrácení svalů). Když je pacient při vědomí a je schopen hýbat 

některou částí těla, dle pokynů fyzioterapeutů cvičí aktivně sám. Pokud to 

zdravotní stav pacienta dovoluje, je pacient vertikalizován, postavován u 

lůžka, chodí s dopomocí nejdříve malé vzdálenosti (po pokoji) a poté i 

delší vzdálenosti (po chodbě oddělení). Takto zrehabilitovaný a 

zdekanylovaný je překládán na výše zmíněná pracoviště. 

V současné době zdravotní pojišťovny preferují přeložení pacientů 

do domácího ošetřování, a to i pacientů závislých na ventilátorech. Buď 

v rámci Domácí umělé plicní ventilace (dále jen DUPV) s povolením 

ministerstva zdravotnictví, ve spolupráci s neziskovou organizací Dech 

                                                
6
 KAPOUNOVÁ, Gabriela, Ošetřovatelství v intenzivní péči, Grada, 2007. ISBN 978-80-247-

1830-9, str. 12. 
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života
7
 nebo nyní nově v rámci pilotního projektu VZP

8
 – od 1.6.2017, 

kdy některé agentury domácí péče
9
 získaly smlouvy, domácí ventilátory a 

mohou poskytovat tuto vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči. 

 

3.2  Pacienti s nejistou prognózou 

 

U těchto pacientů může probíhat vývoj zdravotního stavu stejně 

jako u pacientů s příznivou prognózou, avšak některé fáze mohou trvat 

déle, mohou se opakovat, protože se pacient nejprve zlepší, poté zhorší a 

poté opět zlepší, anebo se může zdravotní stav pacienta zhoršit natolik, že 

pacient v důsledku svého onemocnění na oddělení NIP umírá.  

 

 

3.3 Pacienti s nepříznivou prognózou 

 

U pacientů s nepříznivou prognózou se lékaři a ošetřovatelský 

personál snaží zajistit pacientovi co největší komfort (ve všech oblastech 

lidského bytí – biologické, psychologické, sociální a spirituální) – aby 

pacient netrpěl bolestí, hlady, žízní, aby nebyl sám, případně zajistit 

duchovního – dle přání pacienta či rodinných příslušníků.  

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Dech života – Chceme dýchat s vámi. [online]. Praha: DUPV – Dech života. Dostupné z: 

www.dechzivota.cz. 
8 MZ ČR: Domácí umělá plicní ventilace [online], Praha: MZ ČR. 2010. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-ventilace_1617_3.html 
9 Např.: 

Home Care Promedica, s.r.o.: agentura domácí zdravotní péče [online]. Praha: Home Care 

Promedica, s.r.o., ©2013-2018 Dostupné z: http://hcare.cz/. 

ProCare Medical - Vaše sesterská zdravotní péče [online]. ProCare Medical s.r.o., [2018] 

Dostupné z: http://www.procare.cz/. 

 

http://www.dechzivota.cz/
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-ventilace_1617_3.html
http://hcare.cz/
http://www.procare.cz/
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4. ROLE SESTRY  

 

 Sestra je jednou z hlavních osob, se kterou se pacient při svém 

pobytu na oddělení NIP setkává, se kterou spolupracuje a komunikuje. 

Proto musí sestra zastávat mnoho funkcí, nejen funkci jeho ošetřovatelky. 

Jak bude zřejmé v empirické části této práce, PS musí ošetřovat pacienta 

nejen po fyzické stránce, ale také po psychické stránce. Tuto péči zajišťuje 

díky níže uvedeným rolím, a proto bych v této části své bakalářské práce 

ráda uvedla všechny role, které může všeobecná/praktická sestra zastávat. 

Jedná se o roli ošetřovatelky, komunikátorky, učitelky, poradkyně, 

nositelky změn, vůdkyně, manažerky a výzkumnice.  

 

Ošetřovatelka  

Tato role je tradiční a v ošetřovatelství se o ní hovoří jako o 

„mateřské starostlivosti“.
10

 V této roli jde hlavně o lidské vztahy. Při 

ošetřování pacienta není stejné, když se o něj sestra stará tak, že 

uspokojuje pouze jeho biologické potřeby a vykonává určené výkony a 

asistence, které jsou jí uloženy, aniž by s pacientem jakýmkoliv způsobem 

interagovala, anebo když se upřímně zajímá o jeho potřeby, důstojnost, co 

má a co nemá rád. Jak uvádí Benner a Wrubel: „upřímný zájem je 

základem ošetřovatelské praxe…“
11

 

 

Komunikátorka/pomocnice 

Komunikace je základní vlastností všech pomáhajících profesí. 

Pomocí komunikace se vytváří vztahy mezi sestrou a pacientem, mezi 

sestrou a pacientovými příbuznými, mezi sestrou a lékařem, mezi sestrou a 

dalšími ošetřovatelskými profesemi a také mezi sestrami navzájem. Sestra 

podává informace o pacientovi, které zjistila při příchodu pacienta na 

oddělení, pří předávání pacienta následující službu konající sestře, předává 

                                                
10

 Srov. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0. 
11

 BENNER P., and WRUBEL J., The primacy of caring: Stress and coping in health and illness, 

Addison-Wesley Nursing, 1989. 
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informace lékaři a vše, co u pacienta provede nebo má v plánu provést, 

zapisuje do zdravotnické dokumentace.
12

 

 

Učitelka 

V dnešní době, kdy se zkracuje hospitalizace pacientů v nemocnici, 

je nutná řádná edukace pacienta a také jeho rodiny a okolí. Proto je kladen 

důraz právě na tuto roli sestry, která je hlavní edukátorkou/učitelkou pro 

pacienta. Proces edukace pacienta probíhá ve čtyřech krocích. Nejprve 

musí sestra posoudit, do jaké míry je možno a potřeba pacienta/rodinu 

edukovat, poté sestra vytvoří edukační plán, následuje realizace toho, 

v čem sestra pacienta/rodinu edukovala, a nakonec sestra zhodnotí, zda-li 

je pacient/rodina dostatečně edukována a zda-li správně vše pochopila.
13

 

 

Poradkyně 

Sestra v roli poradkyně pomáhá pacientovi pochopit problémy 

(sociální, psychické, stresové) a vyrovnat se s nimi. Sestra-poradkyně radí 

nejen pacientům, kteří mají nějaký problém, ale i lidem zdravým, kteří se 

ocitli v těžké životní situaci. Sestra-poradkyně pomáhá pacientům 

zaujmout nový postoj v jejich nové životní situaci. Poradenství od sestry 

může probíhat individuálně, ale také ve skupinové formě. Sestra-

poradkyně by měla mít vůdcovské zkušenosti, aby dokázala odhadnout 

situaci, skloubit dohromady získané informace a vytvořit z daného pro 

pacienta to nejlepší.
14

 

 

Pacientova advokátka 

Sestra v roli pacientovy advokátky obhajuje jeho práva. Existují 

dva názory na roli sestry jakožto advokátky pacienta. Jedna skupina sester 

zastává názor, že jejich hlavní úloha spočívá právě v advokacii, kdežto 

                                                
12 Srov. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0. 
13 Srov. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0. 
14 Srov. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0. 
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druhá skupina tvrdí, že pacientovým advokátem nemusí být sestra. Avšak 

pacienti svého advokáta potřebují. Důležité je, že pokud sestra bude 

vykonávat roli jejich advokátky, musí vždy respektovat pacientovo právo 

na rozhodnutí, a to i v případě, že považuje jeho rozhodnutí za špatné. To 

může být pro některé sestry velmi obtížné. Dalším důležitým aspektem 

této role je, že se vždy musí pacient rozhodnout sám a sestra nesmí činit 

rozhodnutí za pacienta.
15

 

 

Nositelka změn 

Úlohou sestry v této roli je podněcování ke změnám, ať v rámci 

sebe sama anebo v systému. Základní součástí ošetřovatelského procesu je 

napomáhat ke změně. Vznikne nějaký ošetřovatelský problém a sestra se 

právě pomocí změn v pacientově konání, myšlení snaží zlepšit pacientův 

stav/postoj. Sestra-nositelka změn musí být sebekritická a kritická také 

k postojům ostatních vzhledem k dané změně. Sestra si při vytváření 

změny musí uvědomit, že je ohniskem pro různé složky projektu změny, 

že konečný výsledek bude odlišný od počátečních hodnot. Klíčovou 

vlastností pro sestru-nositelku změn je důvěra. Sestra v této roli musí 

důvěřovat všem účastníkům (tj. pacientovi/pacientům) při konání změny. 

Při tvorbě změn se také může stát, že tato změna poruší systém anebo se 

systém díky této změně stane zcela nefunkčním. Proto je důležité být při 

vytváření změn stále ve střehu.
16

 

 

Vůdkyně 

Sesterské vedení je definováno (podle Leddy a Pepper) „jako 

proces interpersonálních vztahů, prostřednictvím kterých pomáháme 

pacientovi dosáhnout cíle směřujícího ke zlepšení jeho blaha.“
17

. Dále 

autorka ve své knize popisuje různé styly vedení sestrou: autokratické 

                                                
15 Srov. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0 
16 Srov. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0. 
17 In: KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0, str. 30. 
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vedení (kdy se v podstatě jedná o diktátorské vedení, které je ale potřebné 

ve chvílích, kdy je potřeba okamžitě rozhodnout o dalším postupu a žádný 

jiný člen týmu se neujímá vedení), demokratické vedení (zde jsou do 

diskuze zapojeni všichni členové týmu, ale právě může být nevýhodné 

v krizových situacích), volné vedení (v tomto typu vedení se vůdce 

skupiny podílí minimálně na rozhodování o skupině a často pouze na 

žádost členů skupiny), participační (podílové) vedení (je druhem 

skupinového vedení, kdy každý z členů vedoucího týmu vede oblast, ve 

které má nejvíce zkušeností, situační vedení - jedná se o teorii, která 

rozděluje manažery do dalších podtypů vedení - úlohové chování, 

vztahové chování, úroveň následovníků zralosti), účinné vedení (proces, 

kdy je nutné pochopit potřeby a cíle a mít mezilidské znalosti potřebné pro 

ovlivnění druhých).  

 

Manažerka  

Častokrát se stává, že se manažerství a vůdcovství zaměňuje. 

Hlavním rozdílným úkolem u manažera je, že sestra v roli manažerky 

rozdává úkoly svým podřízeným (tato vlastnost tedy nepatří do role sestry-

vůdkyně). Sestra v roli manažerky by měla mít několik pro její roli 

nepostradatelných vlastností: autoritu (právo konat a rozdělovat), 

zodpovědnost (povinnost zodpovídat za důsledky vlastního jednání na 

různých úrovních hierarchie), delegování pravomocí (rozdělování úloh 

jednotlivým osobám).
18

 

 

Výzkumnice 

  V ošetřovatelském oboru je mnoho výzkumných pracovníků, kteří 

mají doktorské vzdělání, a začíná se také objevovat mnoho sester 

s magisterským vzděláním, které se kromě ošetřovatelských povinností 

                                                
18 Srov. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0. 
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věnují také výzkumu. Dále autorka v knize píše, že je důležité již studenty 

ošetřovatelských oborů vést k výzkumné práci.
19

  

                                                
19 Srov. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa prax 1, 

Vydavateľstvo Osveta, 1995 ISBN 80-217-0528-0. 
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5. SYNDROM VYHOŘENÍ
20

 

  

Jsou některé profese, ve kterých je riziko vzniku syndromu 

vyhoření velmi vysoké, jedná se o profese, kde se pracuje s lidmi. Jednou 

z těchto profesí je i profese zdravotní sestry. Profese zdravotní sestry je 

náročná jak po fyzické stránce, tak také po stránce psychické. Celková 

náročnost této profese ve spojení s určitými rysovými předpoklady může 

dát za vznik syndromu vyhoření. Sestra na oddělení NIP má svou práci o 

to těžší, že se velmi často setkává s pacienty, kteří jsou i přes veškerou 

péči lékařů a ošetřovatelského personálu nevyléčitelně nemocní a na 

oddělení často umírají. Proto je sestra na oddělení NIP velmi ohrožena 

vznikem syndromu vyhoření.  

 

5.1 Definice syndromu vyhoření 

 

„Termín burn-out – syndrom vyhoření, vyprahlosti, vypálení – 

popisuje profesionální selhávání na základě vyčerpání vyvolaného 

zvyšujícími se požadavky od okolí nebo od samotného jedince. Zahrnuje 

ztrátu zájmu a potěšení, ztrátu ideálů, energie i smyslu, negativní 

sebeocenění a negativní postoje k povolání.“
21

 

 Syndrom vyhoření se nejčastěji projevuje na psychické stránce 

jedince. Na fyzickém stavu jedince ho můžeme pozorovat až v pozdních 

fázích syndromu. Nejčastěji syndrom vyhoření nacházíme u lidí, jejichž 

hlavním pracovním úkolem je práce s lidmi.  

 

5.2 Příznaky syndromu vyhoření 

 

 „Syndrom vyhoření je psychosomatické onemocnění, při kterém 

dochází k fyzickému, psychickému (mentálnímu) a emocionálnímu 

(citovému) vyčerpání organismu. Pokud jde o patofyziologické 

                                                
20 Srov. VENGLÁŘOVÁ, M., Sestry v nouzi – Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha. 

Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3174-2. 
21 JANÁČKOVÁ, L., Základy zdravotnické psychologie. Praha. Triton. 2008.  
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mechanismy, je zcela jednoznačné, že je projevem dlouhotrvajícího a 

nadměrného stresu.“
22

 

 

Rozdělení příznaků 

Tělesné vyčerpání – jedná se především o únavu, vyčerpání, 

slabost, častější nemocnost, ani spánek nepřináší kýžený pocit odpočinutí. 

Únava je spojená s pocity selhávání a viny. 

Psychické vyčerpání – objevují se negativní postoje vůči sobě i 

ostatním, dochází ke změnám v dosavadních životních postojích. Člověk, 

který je psychicky vyčerpaný je negativní, cynický, pesimistický, nechce 

nic nového, přestává si věřit. U takto psychicky vyčerpaného člověka se 

mohou objevit i sebevražedné myšlenky. 

Emocionální vyčerpání – emocionálně vyčerpaný člověk již nechce 

být empatický, nechce mít žádný kontakt s druhými lidmi (nejdříve 

v práci, poté se toto přenáší i do rodinného kruhu). Reaguje na své okolí 

podrážděně a okolí se pro něj stává přítěží.
23

 

 

Nejvíce ohroženy jsou osoby pracovité, tedy ty, které se obětují pro 

druhé, a neumí říci NE, ty které jsou pro svoji práci nadšeny, ty které jsou 

plné energie a pracují přespříliš usilovně, patří sem hlavně osoby, které se 

musely pro výkon své práce mnohého vzdát, osoby, které mají mimo práci 

minimální zájmy (žijí pouze pro práci), osoby, které si myslí, že jsou 

nepostradatelné a především osoby, které se neuvědomují, že jsou také 

ohroženi syndromem vyhoření.  

 

K diagnostice syndromu vyhoření se používají nejrůznější metody. 

Nejužívanějšími jsou dotazníky.
24

 

 

                                                
22 KŘIVOHLAVÝ, J., Psychologie zdraví. Praha. Portál. 2009. 
23 BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry. Brno. NCO NZO.2006. 
24 V knize Sestry v nouzi od M. Venglářové (VENGLÁŘOVÁ, M., PhDr., Sestry v nouzi – 

Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha. Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3174-2) byly 

uvedeny: Maslach Burnout Inventory – MBI – dotazník, mapující tři oblasti (emocionální 

vyčerpání, depersonalizaci, uspokojení z práce); BM dotazník (česká verze KŘIVOHLAVÝ, J., 

Jak neztratit nadšení. Praha. Grada.1998). 
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5.3 Fáze syndromu vyhoření 

 

Nadšení – dochází k tomu, že si člověk dává takové cíle, při nichž 

dochází k přetěžování sebe sama (ideály, sršení nápady, nejvyšší možná 

kvalita práce, jasné cíle). 

Stagnace – v této fázi syndromu vyhoření dochází ke slevování ze 

svých ideálů a k uvadání počátečního nadšení. 

Frustrace – zde zdravotníka začíná zajímat efektivita a smysl jeho 

práce, typické pro tuto fázi je tzv. tunelové vidění – zdravotník se 

soustředí pouze na svoji práci, nemá žádné další zájmy, se svými 

problémy si připadá osamocený a zklamaný. 

Apatie – když se zdravotník dostane do této fáze syndromu, tak již 

svou práci vnímá čistě jako práci – tedy zdroj obživy, vyhýbá se kontaktu 

s lidmi – nemocnými i rodinnými příslušníky, dělá pouze nejnutnější 

práce.  

Příklad z praxe: Praktická sestra Alena (z důvodu zachování 

anonymity jsem změnila jméno zdravotní sestry), 26 let. Tato sestra 

pracovala na oddělení NIP ještě v době, kdy jsem já sama pracovala jako 

ošetřovatelka. Tato sestra se mi zpočátku zdála veselá, neměla problém 

navázat kontakt s druhým člověkem. Postupem času – kdy jsem s touto 

sestrou měla společný pokoj – jsem pozorovala, jak se chová ke svým 

pacientům. Když něco u pacienta dělala, vůbec mu neřekla nebo nedala 

najevo, že s ním bude něco provádět, a hned začala výkon, a tak se stávalo, 

že pacient (například se zavřenýma očima) se lekl, nebo když jsme 

polohovaly, tak bylo této sestře jedno, jak s pacienty zachází, jestli jsou 

správně napolohovaní, nebo když jim převazovala tracheostomii, tak její 

pacienti často měli tkaloun držící tracheostomii velmi těsně utažený, až se 

kvůli tomu zlobili i lékaři. Naštěstí si tato sestra uvědomila, že se něco 

děje, a podala výpověď s okamžitou platností. 

Vyhoření – u vyhořelého zdravotníka se vyskytuje naprosté 

vyčerpání, negativismus, lhostejnost a totální vyhýbání se profesním 

požadavkům. 
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Příklad z praxe: Všeobecná sestra Ivana, 62 let. Tato sestra 

pracovala na oddělení NIP celých 13 let (nyní je již v důchodovém věku, 

ale stala se staniční sestrou na ambulancích). Již od dob, kdy jsem začala 

já pracovat na oddělení NIP (listopad 2015), tato sestra projevovala jasné 

známky syndromu vyhoření (dělat pouze nejnutnější práci, být s pacienty 

co nejméně v kontaktu, pokud měla zaučovat novou sestru, v případě, že 

to ta nová sestra nestihla nebo nepostřehla na první pokus, byla u ní hned 

za nejneschopnější sestru na světě atd.) 

 

5.4 Prevence syndromu vyhoření 

 

  Práce PS na oddělení NIP je velice náročná jednak z hlediska 

odbornosti, dále z hlediska fyzické náročnosti a v neposlední řadě také z 

hlediska psychické náročnosti.  Zde jsou možná preventivní opatření, 

které autorka
25

 nabízí ze svých vlastních zkušeností, a dále zde uvádí 

opatření, za která by měl být zodpovědný zaměstnavatel, případně by měl 

umožnit jejich realizaci: adaptační proces, péče o sebe sama, pomoc tam, 

kde vaše síly nestačí, mezilidské vztahy. Osvícení zaměstnavatelé, 

sebepoznávání a sebehodnocení, supervize, osobní život, přátelé, koníčky, 

práce patří do práce, pomáhá dobrá tělesná kondice, každý člověk má své 

potřeby.
26

  

 Každá sestra je ohrožena syndromem vyhoření, ať už si to 

připouští, či ne. Práce sestry je velmi náročná nejen z pohledu fyzického – 

často musíme polohovat pacienty s velmi vysokou hmotností, 

dvanáctihodinové směny, často i několik dní za sebou -, ale také (ne-li 

hlavně) z psychického hlediska. Na začátku své praxe by chtěla každá 

sestra vyhovět všem požadavkům pacientů. Chtěla by pro ně udělat takřka 

nemožné. Časem však pochopí, že to ovšem není v její moci (nedostatek 

ošetřovatelského personálu, nedostatek času atd.). A zde již začíná být 

                                                
25 VENGLÁŘOVÁ, M. Sestry v nouzi – Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha. Grada. 2011. 

ISBN 978-80-247-3174-2. 
26 Podrobněji in: VENGLÁŘOVÁ, M. Sestry v nouzi – Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. 

Praha. Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3174-2. 
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ohrožena právě syndromem vyhoření. Buď se s touto skutečností vyrovná 

a dál pracuje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, anebo tuto 

skutečnost vezme jako vlastní prohru a pak už má nakročeno ke vzniku 

syndromu vyhoření. Je nutné, abychom byli v práci pozorní nejen 

k pacientům, ale také ke svým kolegům, abychom byli poučeni o 

příznacích syndromu vyhoření, a pokud bychom u některé 

z kolegyň/kolegů pozorovali tyto příznaky, abychom mu pomohli včas 

zabránit rozvoji syndromu vyhoření.  
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 

1. CÍL PRÁCE 

 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak moc je náročná práce PS 

na oddělení NIP, co všechno práce na oddělení NIP obnáší, kolik času PS 

stráví přímou péčí o pacienta, kolik času stráví administrativní činností, 

jaké úkony ošetřovatelské péče musí PS zvládat, na jakých faktorech 

závisí, o kolik pacientů se bude ten daný den PS starat, jaké typy pacientů 

se na mém oddělení NIP vyskytují.  

 Jelikož se jedná o pilotní studii, může být tato práce pro někoho 

inspirací či zdrojem k mnohem rozsáhlejším pracím, které se budou týkat 

oddělení NIP nebo časové náročnosti práce PS, případně všeobecné sestry.  

  

 

 

 

2. DESIGN ŠETŘENÍ 

 

Šetření probíhalo na oddělení NIP RKM, U Malvazinky 5, 1500. 

Souhlas se zpracováním údajů získaných při tvorbě této práce mi 

byl udělen od náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Kateřiny 

Zajíčkové, vrchní sestry Petry Šamanové a staniční sestry Bc. Andrey 

Horké.   
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3. METODIKA A SBĚR DAT  

 

Jedná se o práci, kde byl použit etnografický přístup. Cílem tohoto 

přístupu bylo získat holistický obraz práce PS na oddělení NIP RKM. 

Pro tuto práci jsem zvolila formu zúčastněného pozorování – přímo 

jsem se účastnila dění na tomto oddělení. Tento přístup byl pro mne 

jednodušší vzhledem k tomu, že sama pracuji na oddělení NIP RKM, 

nebyla jsem tedy brána jako cizí osoba v kolektivu, ale jako jeho platný 

člen. 

Sběr dat probíhal na oddělení NIP RKM na Praze 5. Data byla 

sbírána v průběhu tří denních směn (7:00-19:00). Jednalo se tedy o 36 

hodin přímého pozorování. Činnosti pozorovaných sester jsem 

zaznamenávala do záznamového archu a následně přepisovala do 

elektronické podoby.  

Počet pacientů v průběhu sběru dat nebyl stejný. Protože sběr dat 

proběhl v několika různých měsících, počet pacientů se lišil (18-22-21). 

V době, kdy jsem prováděla své výzkumné šetření na oddělení NIP, byla 

zhoršená situace týkající se personálního obsazení (v letních měsících 

2017 nedostatek sester, v únoru 2018 nedostatek sanitářů a ošetřovatelek). 

Celkový počet lůžek na oddělení NIP je 23, v době mého pozorování byl 

uzavřen jeden box (tj. 3 lůžka) a další dvě lůžka na dalších boxech – 

celkově tedy 5 lůžek (červenec 2017), v únoru 2018 byl otevřen plný počet 

23 lůžek, ale z důvodu nestabilnosti plánovaných příjmů bylo na oddělení 

přítomno 21 pacientů.  

 

Oddělení Následné intenzivní péče Rehabilitační kliniky Malvazinky 

Oddělení NIP (dříve OCHRIP) na Rehabilitační klinice 

Malvazinky vzniklo pod vedením Doc. Drábkové v 90. letech minulého 

století z myastenické jednotky. V roce 1999 došlo k úplnému uzavření 

budovy.
27

 V roce 2003 byla otevřena nově vzniklá Rehabilitační klinika 

                                                
27 K uzavření budovy došlo v důsledku omezení provozu Záchranné služby hlavního města Prahy 

na Malvazinkách a k přesunu stávajících oddělení (OCHRIP, metabolická a koronární jednotka) do 

Fakultní nemocnice Motol v Praze. 
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Malvazinky, včetně nového oddělení OCHRIP. Původně se jednalo o 10 

lůžkové oddělení, kde se poskytovala péče pacientům se selháním jedné či 

několika životních funkcí. Již od počátku byla pacientům denně 

poskytována rehabilitace, což bylo součástí konceptu celé kliniky – 

spojení léčebné a rehabilitační péče. Díky úspěchu tohoto projektu začaly 

vznikat další oddělení po republice, nicméně žádné z těchto oddělení nemá 

takovou návaznost na rehabilitaci, ergoterapii, logopedii či psychologa. 

Jediný OCHRIP v roce 2003 existoval pod vedením Doc. Drábkové – 

převážně se věnoval pacientům s onemocněním myastenia gravis.  

Protože 10 lůžek se časem ukázalo jako nedostatek, došlo 

k průběžnému navyšování lůžek až na současných 23. Cílem tohoto 

konceptu bylo odlehčit akutním lůžkům JIP a ARO a pacienty, kteří 

vyžadují dlouhodobou intenzivní péči přeložit na lehčí oddělení. Indikační 

kritéria pro přijetí pacienta se do dnešní doby příliš nezměnila – stále se 

jedná o pacienty se selháváním minimálně jedné základní životní funkce, 

avšak nevyžadující komplexní resuscitační péči – tedy pacienti závislí na 

ventilátoru. 

V průběhu let také došlo ke změně názvu oddělení z OCHRIP na 

oddělení DIP až na nynější název NIP. Změna názvu byla způsobena 

změnou celé koncepce následné péče s cílem odlehčit akutním lůžkům, tj. 

snížit jejich počet.
28

  

V dnešní době je pacient umístěný na oddělení ARO při 

předpokladu dlouhodobé ventilace překládán na oddělení NIP, kde může 

být hospitalizován a ventilován po neomezeně dlouhou dobu. Poté je 

možno pacienta přeložit na oddělení DIOP.  

Oddělení NIP má v současnosti obsažnost 23 lůžek – 4 boxy po 4 

lůžkách, 3 boxy po 3 lůžkách a jeden box obsahující 2 lůžka. Všechna 

lůžka jsou monitorována buď kamerovým systémem (4 boxy), anebo 

přímým pohledem ošetřujícího personálu (3 boxy nacházející se v okolí 

centrální místnosti s centrálními monitory a obrazovkami napojenými na 

                                                
28 Autorka této práce požádala dne 6.11.2017 nynější primářku NIPu MUDr. Gabrielu 

Hordossyovou o popis historie NIPu RKM. V odpověď dostala email ze dne 12.12.2017, který je 

obsažen v přílohách této práce. 
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kamerový systém, kde jsou ukládáni z ošetřovatelského a medicínského 

hlediska nejnáročnější pacienti). Dále se na oddělení nachází čistící 

místnost, kde probíhá chemická a mechanická očista nejednorázového 

zdravotnického materiálu (případně likvidace jednorázového 

zdravotnického materiálu), koupelna určená pro hygienu pacientů na 

pojízdné vaně (v této místnosti se nachází i toaleta pro pacienty), 

kuchyňka, kde se připravují tekutiny pro pacienty (s možností ohřátí jídla 

pro pacienty), dále výše zmíněná centrální místnost pro práci všeobecných 

sester a praktických sester se zdravotnickou dokumentací, místnost pro 

lékaře a místnost pro vrchní sestru, odpočinková místnost pro 

zdravotnický personál, toaleta s koupelnou pro ošetřovatelský personál 

(další toaleta je přítomna na chodbě před vstupem na oddělení). 
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4. ANALÝZA DAT 

 

Na základě vlastní zkušenosti, vnitřních předpisů nemocnice a 

přímého pozorování sester při směně jsem identifikovala a popsala hlavní 

činnosti  všeobecné/praktické sestry pracující na NIP a posléze popsala 

tyto činnosti v souvislosti se stavem a ošetřovatelskou náročností pacientů, 

o které sestry pečují.  

 

4.1 Hlavní činnosti  všeobecné/praktické sestry pracující na NIP 

 

4.1.1 Organizační záležitosti 

 

V oblasti organizačních záležitostí jsem sledovala, jak je nutné pro 

PS, aby si uměla zorganizovat nejen ošetřovatelskou péči, ale že je do této 

sféry zahrnuta i práce s technikou. Pracovní den PS začíná příchodem na 

oddělení v 6.30 a obsahuje osobní rituály. Jedná se o zvyklosti, které koná 

každá sestra. Po uložení osobních věcí do skříňky proběhne hygienická 

dezinfekce rukou – nejdříve mýdlem, poté dezinfekčním roztokem. Sestry 

se pak sejdou do společné místnosti k předání pacientů. Rozdělení 

pacientů probíhá tak, že PS si vybere nebo jsou jí přiděleni 3 až 4 pacienti. 

Toto rozdělení závisí na několika faktorech, a to na počtu ošetřovatelského 

personálu ve směně, na zkušenostech PS, na počtu přítomných pacientů na 

oddělení a na rozhodnutí vedoucí/ho směny – nejzkušenější všeobecná 

sestra dané skupiny. Vždy jedna sestra na směně zapíše do Knihy příchodů 

všechen ošetřovatelský personál přítomný ten den na směně (všeobecné 

sestry, praktické sestry, sanitáře, sanitářky, ošetřovatele, ošetřovatelky), 

dále si přebere klíče od opiátů, zapíše se do knihy Denních záznamů (kde 

také zapíše jména resuscitačního týmu) a zapíše hodnoty medicinálních 

plynů do sešitu pro to určeného.  

Do organizační složky zařazujeme předání pacientů. Po přidělení 

skupiny pacientů předá sestra nebo PS konající noční službu pacienty 

s nočním hlášením. Toto předání probíhá buď na pokoji u pacientů, nebo v 
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centrální místnosti. Noční služba předá PS všechny důležité informace 

týkající se této skupiny pacientů – celkový stav, teplotu těla, výdej, zda-li 

se u pacientů udály nějaké nenadálé nebo nečekané stavy (v případě, že PS 

má tuto skupinu pacientů poprvé, noční služba ozřejmí základní diagnózy 

pacientů, se kterými přišli na toto oddělení). Po obdržení informací o 

pacientech jde PS zkontrolovat a zjistit nynější stav pacientů. 

Do této kategorie – organizační záležitosti – můžeme zařadit i 

vedení ošetřovatelské dokumentace. PS píše na každé denní směně 

zdravotnickou dokumentaci na následující den. V průběhu celého dne PS 

zapisuje do zdravotnické dokumentace údaje o pacientovi (TK, P, SpO2, 

bilance tekutin, polohování, GSC, Ramsay skóre, kontrola zornic) a 

odškrtává podané/nepodané léky. Součástí zdravotnické dokumentace na 

oddělení NIP RKM je také soupis zdravotnických přístrojů u jednotlivých 

pacientů. PS tedy musí zkontrolovat, zda-li údaje uvedené v dokumentaci 

souhlasí, či nikoliv (nejdůležitější je kontrolovat je s každým novým 

měsícem, kdy se tyto dokumenty obměňují za nové – každý měsíc jedna 

složka zdravotnické dokumentace o zdravotnických přístrojích). Pokud má 

pacient ránu nebo dekubit, i o tomto je zaveden list do zdravotnické 

dokumentace a PS do něj pravidelně zapisuje, co s ránou ten den provedla.  

Patří sem i plnění specifických úkolů. Každý den v týdnu má PS 

povinnosti, které musí provést v ten daný den (pondělí – výměna trakeru, 

nebulizace v okruhu od ventilátoru, úterý – stříhání nehtů, středa – čištění 

ventilátorů, čtvrtek – čištění uší, pátek – zápis epikrýzy, sobota – 

zhodnocení nutričního stavu pacienta). 

Do organizačních záležitostí patří i koordinování své vlastní 

činnosti s činností celého zdravotnického a ošetřovatelského týmu, a to 

zejména v nejnáročnější části celého dne, dopoledne, kdy probíhají 

hygieny pacientů, převazy invazivních vstupů a ran/dekubitů. PS si musí 

průběh celého dopoledne zorganizovat, aby se jí nestalo například, že bude 

koupat pacienta na lůžku a do toho jí přijedou sanitáři, že jí vykoupou 

jiného pacienta na vaně (kdy u tohoto pacienta je nutná spolupráce PS, aby 

pacienta ventilovala s pomocí ambuvaku). PS musí rozhodnout také o tom, 
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které výkony jsou důležitější než jiné, a hlavně musí reagovat na změny 

zdravotního stavu svých pacientů a tomu přizpůsobit chod své práce. 

Před odchodem ze směny dvě sestry počítají opiáty, tuto informaci 

zapíší do knihy Denních záznamů a společně s klíči jej předají sestře 

z noční služby, která bude zodpovídat za opiáty při noční službě. Na konci 

služby předá PS své pacienty sestře z noční služby s informacemi, 

týkajícími se zdravotního stavů pacientů.  

 

4.1.2 Činnosti, které sestra vykonává v souvislosti s přímou péčí o 

pacienta 

 

Práce, od předání pacientů noční službou až do předání pacientů 

opět noční službě, závisí na stavu pacientů. Od sester se očekává 

komplexní ošetřovatelská péče a uplatnění holistického přístupu
29

 (péče o 

biologické, psychosociální, spirituální potřeby). 

Péče o biologické potřeby zahrnuje činnosti zajišťující uspokojení 

potřeby dýchání, fyzickou čistotu – hygiena, tělesný komfort, riziko 

infekce – převazy, příjem stravy a tekutin, vyprazdňování, mobilita/pohyb 

– rehabilitace. 

Péče o psychosociální potřeby zahrnuje především kontakt 

s druhou osobou. 

Péče o Spirituální potřeby zahrnuje především podporu pacienta 

v kritickém období jeho života. 

 

4.1.2.1 Činnosti zajišťující uspokojení biologických potřeb pacienta 

 

V oblasti biologických potřeb jsem identifikovala činnosti týkající 

se následujících potřeb pacienta: dýchání, fyzická čistota – hygiena, 

tělesný komfort, riziko infekce – převazy, příjem stravy a tekutin, 

vyprazdňování, mobilita/pohyb – rehabilitace a podávání léků. 

 

                                                
29

 Srov. STAŇKOVÁ, M., Základy teorie ošetřovatelství, Karolinum. 1996. ISBN 80-784-243-5. 
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 Dýchání 

 Role PS v ošetřovatelské péči o dýchací cesty pacienta je vždy 

významná, ať už je pacient jakýmkoliv způsobem závislý na 

ošetřovatelské péči (tedy Barthel skóre může být v rozsahu 0 – 75b).  

Každý pacient na oddělení NIP RKM má tracheostomickou kanylu, 

PS se o tento invazivní vstup musí postarat. PS musí být v této oblasti 

ošetřovatelské péče aktivní
30

 a musí neustále sledovat monitor, na který je 

pacient připojen, případně reagovat na zvukové signály ventilátoru. 

 

Úkony spojené s ošetřováním dýchacích cest u pacienta s TSK na oddělení 

NIP RKM:  

Odsávání – PS musí pacienta odsávat dle jeho potřeb. Jsou 

pacienti, kteří jsou velmi málo zahleněni, a proto jim stačí odsát sekret 

z dýchacích cest několikrát denně (5x za den). Další skupinou jsou 

pacienti, kteří jsou středně zahlenění, a je potřeba je odsávat téměř každou 

hodinu (10x za den). Nakonec jsou zde pacienti, kteří jsou velmi 

zahleněni, a proto je nutné odsávat je velmi často (20x za den).  

Převaz TSK – PS převazuje TSK u pacienta pravidelně jednou 

denně (včetně tkalounu) a pokud pacientovi obtéká okolí TSK či jsou jinak 

znečištěny čtverce v okolí TSK, PS vymění i tyto čtverce dle potřeby. 

Výměna filtru a vrapované hadice v okruhu ventilátoru – PS 

minimálně jednou denně vyměňuje tyto dvě součásti okruhu ventilátoru (v 

případě, že je pacient hojně zahleněn, je nutné tyto součásti okruhu 

vyměnit i častěji, než pouze jednou denně – tedy výměna probíhá dle 

potřeby). 

Podávání inhalace – další součástí ošetřovatelské péče o dýchací 

cesty je podávání inhalace dle OL. Aby byla inhalace co neúčinnější, je 

nutné předtím pacienta odsát (a pokud se jedná o inhalaci, která má 

pomoci rozpustit hlen, je nutné i po této inhalaci pacienta odsát). 

Podání medikace dle OL – PS podává medikace dle OL, například 

Euphyllin. 

                                                
30 Srov. STAŇKOVÁ, M., Základy teorie ošetřovatelství, Karolinum. 1996. ISBN 80-784-243-5. 
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Přepojení pacienta na weaning nebo kyslíkovou bombu – pacienty, 

kteří jsou méně závislí na dechové podpoře, může PS přepojovat na tzv. 

Ayrowo T – Pegas, dále může pacienta přepojit na kyslíkovou bombu 

(například při cestě do koupelny nebo při provádění rehabilitace – chůze 

po rovině). 

Dýchání s pacientem s pomocí křísícího vaku (ambuvaku) – tento 

úkon u pacienta sestra provádí převážně při ranní hygieně. Provádí se u 

pacientů, kteří jsou na režimu PSIMV a nejsou tedy sami schopni 

spontánní ventilace, tudíž PS musí plně zajišťovat dechovou podporu. 

 

Fyzická čistota - hygiena 

Podle toho, jak je pacient závislý na ošetřovatelské péči, se PS 

podílí na hygienické péči. U nestabilního pacienta je provádění hygienické 

péče zcela v kompetencích PS. Tato hygienická péče probíhá na lůžku, co 

nejšetrnějším způsobem. Pokud je pacient schopen převozu, PS se podílí 

na hygienické péči v minimálním rozsahu (zde hygienickou péči provádí 

sanitáři a ošetřovatelé na pojízdné vaně). Převážná část práce PS v oblasti 

hygienické péče spočívá v promazání těla hydratačním krémem a dále 

(pokud je potřeba) v péči o dutinu ústní, v hygienické péči o uši a nos. 

 

Tělesný komfort 

U pacienta je důležité dbát na tělesný komfort. PS sleduje pacienta 

po celou dobu svého pracovního dne, a proto je důležité, aby při tomto 

sledování byla pozorná. PS na oddělení NIP RKM zajišťuje, aby pacient 

netrpěl bolestí, v případě jakéhokoliv fyzického diskomfortu (dušnost - 

obecně dechová tíseň způsobená jakoukoliv příčinou, tachykardie, 

vysoký/nízký krevní tlak, pocit tepla/zimy – zvýšená/vysoká nebo snížená 

teplota) okamžitě zareaguje a pokud je schopna ho sama zmírnit nebo 

odstranit, udělá tak (například léky dle OL), pokud si situace žádá 

přítomnost lékaře, PS ho přivolá. PS dále dohlíží na bezpečnost pacienta 

zvednutím postranic a kontrolou FF a celkového zdravotního stavu při 

rehabilitaci pacienta. Celkovým úkolem PS při zachovávání tělesného 
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komfortu u pacienta je, aby pacient netrpěl v žádné z fyzických oblastí 

života (psychický komfort viz psychosociální potřeby).   

 

Riziko infekce – převazy 

Základem při prevenci rizika vzniku infekce pro pacienta je 

hygienická desinfekce rukou. PS na oddělení NIP RKM si desinfikuje ruce 

při všech těchto úkonech: před a po navléknutí jednorázových či sterilních 

rukavic, před a po každém kontaktu s pacientem a před a po kontaktu 

s věcmi pacienta. PS používá tyto jednorázové osobní ochranné pracovní 

pomůcky (dále jen OOPP): nesterilní rukavice, sterilní rukavice, ústenku, 

ústenku se štítem, jednorázovou igelitovou zástěru, jednorázovou čepici na 

hlavu.  

Dalším preventivním opatřením pro vznik rizika infekce u pacienta 

je dodržování standardů zařízení při provádění převazů invazivních vstupů 

u pacienta. Jedná se o převazy: TSK, AK, CŽK, PŽK, HD, PMK, NGS, 

NJS, PEG. Je důležité, aby PS přistupovala k převazům zodpovědně a 

skutečně dodržovala zásady sterility a aseptického přístupu.  

Pokud má pacient rány po operačních výkonech nebo dekubity, PS 

převazuje tyto rány dle pokynů sestry specialistky (na oddělení NIP RKM 

je to staniční sestra Bc. Andrea Horká).  

 

Příjem stravy a tekutin 

Dle závažnosti stavu pacienta se odvíjí pracovní náplň PS u příjmu 

stravy a tekutin u pacienta. U pacienta, který není schopen přijímat stravu 

per os, PS plně saturuje pacientovi potřeby v této oblasti – pacient je živen 

skrze NGS, NJS, PEG výživou, která je naordinována od lékaře. U 

některých pacientů je nutné kromě enterální výživy podávat výživu i 

parenterálně a i tehdy PS zajišťuje její podání (na oddělení NIP RKM se 

používají „all in one“
31

 vaky. Je nutné u pacienta, dodržovat příjem tekutin 

dle OL (aby nebyl pacient příliš zavodněn anebo dehydratován). Pokud je 

pacient schopen přijímat stravu per os, PS dohlíží na to, aby pacient 

                                                
31 Srov. VYTEJČKOVÁ, R. a kolektiv, Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III, Grada, 2015, 

ISBN 978-80-247-3421-7. 
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přijímal stravu ve vhodné poloze a vhodným způsobem (sama stravu 

nepodává, to zajišťuje sanitář nebo ošetřovatelka). Pokud je pacient zcela 

schopen sám se stravovat, sestra může pacientovi doporučit vhodné 

způsoby při příjmu potravy a tekutin. 

 

Vyprazdňování 

PS dbá o pravidelné vyprazdňování pacienta. Pokud má pacient 

problém ve smyslu málo četné stolice, PS po poradě s lékařem podává 

čípky, nebo naopak pokud má pacient časté stolice, PS (opět po poradě 

s lékařem) podává pacientovi léky a stravu nutné ke zmírnění tohoto 

problému. U pacientů, kteří nejsou při vědomí anebo nejsou schopni zcela 

ventilovat své potřeby, závisí ošetřovatelské péče v této oblasti zcela na 

PS. Proto musí PS pravidelně kontrolovat odchod stolice – v případě, že 

stolice odešla, tuto (ve spolupráci se sanitářem, ošetřovatelkou) odstranit a 

zajistit, aby pacient ležel na čistém lůžku. Pokud má pacient zaveden 

PMK, PS kontroluje, zdali je PMK funkční, jaké množství moči odvádí, 

jakou barvu má moč, v případě nefyziologického průběhu vyprazdňování 

moči PS okamžitě zareaguje (pokud je problém schopna vyřešit sama – 

například obtékání PMK, ihned tak učiní - zde je na místě výměna PMK, 

pokud se vyskytne problém, který sestra sama nemůže řešit – například 

bolest v podbříšku, zaurguje lékaře a ten tento problém vyřeší). Sestra také 

pečuje o hygienu PMK, případně EPI (zde PS provádí převaz dle 

standardů zařízení).  

 

Mobilita/pohyb – rehabilitace 

Aktivní a pasivní rehabilitaci zajišťují na oddělení NIP RKM 

převážně fyzioterapeuti a staniční sestra. PS provádí společně se 

sanitářem/ošetřovatelkou polohování pacienta. Při polohování pacienta PS 

dohlíží na stav predilekčních míst a tyto místa promazává. PS dohlíží na 

celkový stav (po fyzické i duševní stránce) pacienta při všech 

rehabilitačních úkonech.  
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Léky 

PS je zodpovědná za včasné a přesné podání ordinací dle OL. Na 

oddělení NIP RKM PS podává léky naordinované všemi způsoby: per os, 

subkutánně, intramuskulárně, intravenózně, per rectum, do dýchacích cest. 

PS musí kontrolovat správné podání léků správnému pacientovi dle 

zdravotnické dokumentace (na oddělení NIP RKM se neprovádí 

dotazování pacientů na jejich jméno, protože PS své pacienty zná, pokud 

se však setká s novým pacientem, který není při vědomí, kontroluje si 

jméno pacienta dle štítku na náramku, který má pacient připevněn na 

zápěstí).  

 

4.1.2.2 Činnosti, které sestra vykonává při péči o psychosociální potřeby 

pacienta 

  

V oblasti psychosociálních potřeb jsem vyhodnotila jako 

nejdůležitější potřebu kontaktu s druhou osobou. Právě tato potřeba je 

často z důvodu uspokojování biologických potřeb zanedbávána, ale 

zároveň se uspokojování této potřeby odehrává často právě při 

uspokojování biologických potřeb.  

Ať už je pacient při vědomí nebo v bezvědomí, vždy je důležité 

s ním komunikovat. PS by toto měla mít vždy na zřeteli. Bohužel se často 

stává, že PS na oddělení NIP má tolik práce, že se pacientovi nemůže 

věnovat tak, jak by potřeboval. Pokud u pacienta PS cokoliv provádí, je 

nutné, aby pacientovi v bezvědomí popisovala vše, co u něj provádí. PS 

nikdy neví, jak moc je ten konkrétní pacient schopen vnímat, a proto by 

k němu měla přistupovat jako k člověku (a ne pouze jako k fyzické 

schránce, o kterou je nutné pečovat). Jak je napsáno v části o tělesném 

komfortu, tento komfort se netýká pouze tělesné schránky člověka, ale 

velkou roli zde hraje i psychický stav pacienta. PS by se měla aktivně 

zajímat o potřeby – zde myšleno po psychické stránce – pacienta. Měla by 

zjistit, co má rád, co rád dělá a snažit se tyto činnosti pacientovi zajistit 

anebo mu pomoci najít nové řešení pro jeho oblíbené činnosti (například 
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pokud není schopen vlivem nemoci tuto činnosti vykonávat). Při 

ošetřování pacienta je také nutné dbát na jeho soukromí a intimitu. Ne 

vždy je možné dělat vše podle předpisů, ale vždy by se PS měla snažit, aby 

se pacient cítil co nejlépe po všech stránkách (bio-psycho-sociální).  

 

4.1.2.3 Činnosti, které sestra vykonává při péči o spirituální potřeby 

pacienta 

  

Během svého pozorování jsem zjišťovala, jak působí na pacienta a 

PS to, zda-li jsou religiózně založeni, či nikoliv.  

 Spirituální potřeby se netýkají pouze pacienta, ale také samotné PS. 

Pokud je pacient religiózně zaměřen a rád by měl podporu svého 

duchovního, PS mu ho má zajistit (duchovní může být pacientovi velkou 

oporou při prožívání jeho onemocnění a hospitalizace). Pokud je 

religiózně zaměřena samotná PS, může to velmi ovlivňovat její práci. 

Taková PS bere pacienta jako člověka se všemi potřebami a ví, že každý 

pacient je konkrétní člověk, s konkrétními potřebami. Pokud je pacient bez 

jakéhokoliv vyznání, může se od PS dožadovat odpovědí na otázky: ,Proč 

zrovna já?‘, nebo ,Co jsem komu udělal?‘ a může upadat do negativních 

nálad, či dokonce depresí. Zde je nutné, aby mu PS byla schopna a 

ochotna naslouchat a pomoci mu alespoň v tom, že bude projevovat o jeho 

osobu zájem (samozřejmě PS nedokáže odpovědět na otázky, které jí 

pacient pokládá, ale alespoň mu může vyjádřit zájem o jeho problémy – 

avšak PS si nesmí pacientovi problémy nosit domů, protože by sama 

mohla dojít až k syndromu vyhoření, například tím, že by to, že nemůže 

vyřešit pacientovi problémy, brala jako osobní prohru). 

 

4.1.3 Osobní volno  

  

Během svého pozorování jsem zjišťovala, kolik času ve směně 

stráví PS osobním volnem, ale také jak důležité je toto osobní volno pro 
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PS, která pracuje na tak fyzicky, psychicky a organizačně náročném 

oddělení, jako je právě NIP.  

 Každá sestra má na denní službě minimálně 2 pacienty (v případě, 

že se jedná o pacienty, kteří jsou velmi vážně ohroženi na životě a 

potřebují naprostou pozornost jedné sestry), nejčastěji má však PS na 

starosti 3 – 4 pacienty. To, kolik času má PS sama na sebe (tj. napít se, 

najíst se, oddychnout si), záleží na tom, o jaké pacienty se stará. Pokud má 

PS pacienty nestabilní, na podpoře různých kontinuálně běžících léků 

(Noradrenalin, Midazolam, Sufentanyl, 7,54% KCl) nebo s velkým 

počtem infuzí (parenterální výživa, iontové roztoky, roztoky na podporu 

hydratace, několik antibiotik), pokud jsou u pacienta indikována různá 

vyšetření (RTG, bronchoskopie), konziliární vyšetření (chirurgické, 

kardiologické, neurologické, psychiatrické) nebo je pacient indikován 

k zavedení nového invazivního vstupu (hrudní sání, CŽK) nebo je třeba 

výměna jiného invazivního vstupu za nový (TSK), pacient je odesílán do 

jiného zdravotnického zařízení na vyšetření/konzilium (například ORL) či 

pokud je pacient překládán do jiného zdravotnického zařízení anebo pokud 

PS přijímá nově příchozího pacienta na svůj pokoj, nemá osobního volna 

mnoho. Může se jednat i například pouze o jedinou hodinu za celých 12 

hodin. Pokud má PS pacienty, kteří jsou stabilnější anebo u nich nehrozí 

okamžité ohrožení života, může mít PS více volného času (například 

necelé 4 hodiny). Ale i v tomto svém volném čase může být se svými 

pacienty anebo se věnovat některé ze svých kolegyň a vypomáhat jí.  

 Práce na oddělení NIP RKM je náročná nejen po fyzické stránce 

z důvodu množství výkonů týkajících se přímo pacienta, ale také 

psychicky náročná, a proto by PS měla mít zajištěné, aby měla dostatek 

času na regeneraci, a tím pádem se mohla zcela plně věnovat svým 

pacientům.  
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4.2 Popis činností sestry v souvislosti se stavem pacienta 

 

Stav pacienta, zejména jeho soběstačnost v běžných denních 

činnostech, tzv. Barthel skóre, je významným faktorem, který určuje 

náročnost ošetřovatelské péče. Paradoxně péče o pacienta nesoběstačného 

může být pro sestry snadnější než péče o pacienta, kterého je třeba vést 

k soběstačnosti. 

Pacienty jsem rozdělila s pomocí Barthel testu základních všedních 

činností
32

. 

V následujícím textu popisuji činnosti, které vykonávala praktická 

sestra u pacienta: 

 v bezvědomí, pod vlivem tlumení. Barthel skóre 0b – pacient je vysoce 

závislý na ošetřovatelské péči. 

 při vědomí, absolutně závislého na ošetřovatelské péči. Barthel skore 0-

5 – pacient je vysoce závislý na ošetřovatelské péči.  

 při vědomí, částečně závislého na ošetřovatelské péči. Barhel skóre 20-

30b – pacient je vysoce závislý na ošetřovatelské péči.  

 při vědomí, minimálně závislého na ošetřovatelské péči. Barthel skóre 

50-75b – pacient je středně závislý na ošetřovatelské péči, nebo lehce 

závislý na ošetřovatelské péči.  

 neklidného pacienta.  

 

4.2.1 Činnosti, které provádí sestra u pacienta v bezvědomí, pod 

vlivem tlumení. Barthel skóre 0B – pacient je vysoce závislý na 

ošetřovatelské péči. 

  

U pacienta, který je v bezvědomí vlivem vlastního onemocnění 

nebo vlivem analgosedace, závisí ošetřovatelská péče zcela na 

ošetřovatelském personálu (sestry, PS, sanitáři, ošetřovatelky, 

fyzioterapeuti). Po obdržení pacientů od noční služby PS zkontroluje stav 

                                                
32 Srov. STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 6 – Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství. 

Brno: IDVPZ, 2001. ISBN 80-7013-323-6. 
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pacienta. Pokud je to nutné, provede ihned hygienu dýchacích cest – 

odsávání pomocí uzavřeného odsávacího systému.  

 

4.2.1.1 Péče o biologické potřeby a činnosti zajišťující uspokojení těchto 

potřeb 

 

Dýchání 

Dýchání u pacienta v bezvědomí/analgosedaci je zajišťováno 

s pomocí ventilátoru. Ventilátor je nastaven dle ordinace lékaře na dva 

možné režimy PSIMV a CPAP. V průběhu celého dne PS ošetřuje 

pacienta dle zvážení jeho stavu. Zcela u tohoto pacienta zodpovídá za 

průchodnost dýchacích cest. Pokud je pacient hodně zahleněn, PS odsává 

tak často, jak je potřeba – u některých pacientů i každých 30 minut. 

Odsávání probíhá převážně pomocí uzavřeného odsávacího systému. 

V případně potřeby může PS odsávat s pomocí otevřeného odsávacího 

systému (odsávací cévky). 

 

Fyzická čistota – hygiena 

Probíhá během dopoledních hodin – dle závažnosti stavu je 

hygiena pacienta provedena buď na lůžku, anebo pokud je pacient schopen 

transportu, pak je hygiena provedena na pojízdné vaně. Pacienti 

v bezvědomí/analgosedaci jsou v koupelně doprovázeni PS – většina 

těchto pacientů je na plné dechové podpoře, tudíž je nutné s těmito 

pacienty při provádění hygieny dýchat s pomocí křísícího vaku (dříve 

ambuvak). Časová náročnost tohoto výkonu se pohybuje od 30 do 90 

minut. 

 

Tělesný komfort 

Pacient v bezvědomí/analgosedaci by neměl díky naordinovaným 

lékům pociťovat bolest. Avšak s pomocí monitorování může takový stav 

nastat. Změnu stavu – téměř jakoukoliv – nám mohou ukázat přístroje 
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(ventilátor, monitor – centrální/nad lůžkem pacienta). Je nutné, aby PS 

okamžitě na tyto změny reagovala. 

 

Riziko infekce - převazy (invazivní vstupy, pooperační rány, dekubity) 

Po napojení pacienta na ventilátor provádí PS převazy. Podle toho, 

jaké má pacient invazivní vstupy, postupuje PS od vstupu, který je 

nejcitlivější na možnost vzniku infekce, po vstupy, kde je riziko infekce 

méně vysoké, tedy například (nejčastěji se vyskytující invazivní vstupy na 

oddělení následní intenzivní péče): AK, CŽK, PŽK, TSK, hrudní drenáž 

(dále jen HD), PEG, NGS). PS začne u převazu AK/CŽK/PŽK, dále HD, 

poté převáže TSK a nakonec převáže PEG/NGS. Vše převazuje dle 

standardů Rehabilitační kliniky Malvazinky
33

. Dále se u pacienta mohou 

vyskytnout převazy operačních ran (často po kraniotraumatech, 

polytraumatech, amputacích končetin) a také převazy dekubitů. Všechny 

tyto převazy jsou prováděny dle sestry specialistky (na oddělení NIP RKM 

je to staniční sestra Bc. Andrea Horká). 

 

Podávání stravy a tekutin 

U pacientů v bezvědomí/analgosedaci se musí dbát na dostatečné a 

pravidelné zavodňování a podávání stravy – nejčastěji cestou NGS, PEG, 

případě parenterální cestou via CŽK, PŽK. Podle ordinací lékaře podává 

PS dané množství výživy – 50ml – 300ml (Isosource ST, Isosource ST 

Fiber, Diben, 3mix, 9mix, případně jiné druhy dle stavu pacienta) plus 

proplach tekutinami – převařenou vodou. Mezi jednotlivými dávkami 

podává PS pacientovi další, lékařem určené, množství tekutin. Před 

podáním každé dávky musí PS odtahovat zbytky stravy z pacientova 

žaludku, aby se předešlo případným následným komplikacím (zvracení, 

aspirace). Nejčastěji ve 12.00 má pacient naordinovány léky z chronické 

medikace, se kterými se podává i obědová dávka stravy a tekutin (pacienti 

na tomto oddělení mají dávkování dle ordinací lékaře (dále jen dle OL) 

                                                
33 viz Směrnice Mediterra s.r.o. s vazbou na SAK o.p.s. 
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v tomto rozsahu: 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00 – 24.00 (zde může být 

noční pauza od 21.00/24.00 – 6.00) – 3.00 – 6.00 – 9.00. 

 

Vyprazdňování 

U pacienta, který je v bezvědomí/analgosedaci, je moč odváděna 

pomocí PMK a stolice odchází do jednorázových plen. U těchto pacientů 

je nutné kontrolovat funkčnost PMK (množství, barva, pravidelné odběry 

na mikrobiologii dle OL) a odchod stolice – z důvodu prevence rizika 

vzniku dekubitů. 

 

Mobilita/pohyb – rehabilitace 

Před nebo po hygieně probíhá u pacienta v bezvědomí/analgosedaci 

rehabilitace (dechová rehabilitace, pasivní rehabilitace) – opět závisí na 

aktuálním zdravotním stavu pacienta. Rehabilitaci u těchto pacientů 

provádí převážně fyzioterapeuti. Poté, co je pacient převázán, a pokud je 

již po rehabilitačním cvičení, je napolohovaný na jeden z boků – čímž se 

zajišťuje prevence rizika vzniku dekubitů. Polohování na oddělení NIP 

RKM v dopoledních hodinách provádí v závislosti na hygieně 

fyzioterapeuti, případně s pomocí sester, další polohování provádí 

ošetřovatelský personál – sestry, sanitáři a ošetřovatelé.  Pacient je dále 

polohován ve 12.00 – probíhá také úprava lůžka, případně pokud 

pacientovi odešla stolice, jsou mu vyměněny jednorázové pleny/podložky. 

Vyprazdňování u pacienta tohoto typu může probíhat kdykoliv v průběhu 

celého dne (pacient není schopen ovlivnit odchod stolice), a proto je nutné 

pacienta průběžně kontrolovat. Následuje polohování v 15.00 a v 18.00. 

Další polohování probíhá v průběhu noční směny ve 21.00, 24.00, 3.00, 

6.00. 
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4.2.1.2  Péče o psychosociální potřeby  

 

Kontakt s druhou osobou 

U pacienta v bezvědomí je důležité navázat prvotní kontakt – 

oslovit pacienta zřetelně jeho jménem anebo použít tzv. „iniciální 

dotek“
34

. PS popisuje nahlas všechny kroky, které bude u daného pacienta 

provádět (nikdy nevíme, jak tento pacient – v bezvědomí/analgosedaci – 

vnímá okolní svět), je důležité neustále myslet nejen na 

fyzickou/biologickou stránku pacienta, ale také na jeho psychickou 

stránku. Dále je důležitý kontakt s rodinou a příbuznými. Bohužel se často 

stává, že se rodinní příslušníci obávají setkání se svým blízkým, pokud je 

ve vážném či kritickém stavu. Přesto jsou tyto návštěvy důležité nejen pro 

pacienty samotné, ale také pro ošetřovatelský personál. Pokud rodina 

pacientovi přinese například hudební přehrávač, je možné pacienta 

stimulovat pomocí jeho oblíbené hudby anebo pacientovi pustit televizi na 

pokoji a tím má pacient další stimul, který ho pojí s okolním světem.  

 

4.2.1.3 Péče o spirituální potřeby 

 

Pokud je pacient v bezvědomí/analgosedaci členem jakékoliv 

církve a jeho stav je natolik vážný, že si rodina přeje přítomnost 

duchovního, PS je povinna tomuto přání rodiny vyhovět. Další spirituální 

potřeba u pacienta v bezvědomí/analgosedaci se týká především 

zdravotnického personálu. PS i rodina si může pokládat otázky i takového 

rozsahu, na které možná nikdy nedostane odpověď. Spirituální potřeby PS 

může ovlivňovat také, je-li PS religiózně založena či jakou cenu má pro ni 

lidský život. Určitě není jednoduché pracovat na oddělení NIP a nevidět za 

dílem veškerého ošetřovatelského personálu jakýkoliv smysl. 

 

 

                                                
34 FRIEDLOVÁ, K., Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 2007. Praha: Grada. ISBN 

978-80-247-1314-4. 
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4.2.1.4 Další kroky v ošetřovatelském procesu prováděné PS u pacienta – 

plánování péče společně s lékařem 

 

Po provedené hygieně je pacient přesunut na lůžko. Zde začíná 

časově nejnáročnější úsek práce PS v dopoledních hodinách. PS připojí 

pacienta na dýchací přístroj, připojí pacienta pomocí saturačního čidla na 

monitor, dále přilepí na pacientovo tělo elektrody, pomocí nichž je 

pacientovi snímáno EKG, které je na tomto oddělení monitorováno po 

dobu 24 hodin.  

Během dopoledne probíhá také lékařská vizita, kdy lékař může 

změnit – dle zdravotního stavu pacienta – medikace, případně může 

indikovat vyšetření nebo konzilium. Na všechny tyto požadavky musí PS 

reagovat – vyšetření zařídit (RTG, případně objednat sanitku), podat léky, 

které lékař nově naordinoval (pokud jsou naordinovány léky 

intravenózním podáním, musí PS připravit pumpu/lineární dávkovač, lék 

naředit a poté aplikovat intravenózní cestou pacientovi). V některých 

případech lékař indikuje zavedení některého z invazivních vstupů (CŽK, 

AK, HD – tyto výkony provádí sám lékař – PS připravuje pomůcky nutné 

pro tyto výkony a také asistuje lékaři v případě zavedení PŽK, NGS – tyto 

výkony provádějí na tomto oddělení všeobecné sestry, PS). I na tyto 

situace musí PS reagovat – připravit sterilní stolek, zavést invazivní 

vstupy, které sama může zavést.  

Dále, pokud pacientovi kapou léky intravenózně, kontroluje invazivní 

vstupy, průchodnost invazivních vstupů, množství zbývajících léků 

v plastových vacích, lineárních dávkovačích. Pokud se stav pacienta 

změní, PS jakoukoliv změnu hlásí ihned lékaři, který poté jedná dle stavu 

pacienta.  

Večer sestra předává pacienta všeobecné sestře/PS. 

  

U pacienta v bezvědomí/pod vlivem tlumících léků jsem popsala 

velmi podrobně ošetřovatelskou péči, nyní popíšu péči u dalších typů 

pacientů, která se odlišuje od výše popsané. 
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4.2.2 Pacient při vědomí, absolutně závislý na ošetřovatelské péči. 

Barthel skóre 0-5bodů – pacient je vysoce závislý na 

ošetřovatelské péči.  

 

4.2.2.1 Péče o biologické potřeby a činnosti zajišťující uspokojení těchto 

potřeb 

 

Dýchání 

Pacient, který je plně závislý na ošetřovatelské péči a při vědomí, 

může být v různém stadiu weaningu, avšak může být také na plné dechové 

podpoře. Pacient může být na ventilátoru a mít nastavený režim PSIMV, 

CPAP. Dále může být odpojen od ventilátoru a napojen na přístroj Pegas, 

kde je pacientovi vdechovaný vzduch ohříván. Další z možností je, že 

pacient může být napojen na tzv. nos, který je připojen pouze na kyslík. 

Pokud je pacient na weaningu, největším úkolem PS je zajistit, aby 

nepociťoval subjektivní ani objektivní dechový (či jakýkoliv jiný 

z weaningu vyplývající) diskomfort. Zpočátku si takový pacient odvyká od 

ventilátoru například na několik minut či několik desítek minut – PS musí 

pacienta neustále pozorovat, nejen fyzicky, ale také na monitorech. Pokud 

pacient zvládá toto krátkodobé odpojování, může být odpojen i na několik 

hodin, až se dostane do stádia, kdy je schopen být bez ventilační podpory 

po celý den. V této fázi ošetřovatelské péče lékař může zvážit 

dekanylaci.
35

  Pacient je odsáván uzavřeným nebo otevřeným odsávacím 

systémem dle potřeby.  

 

Fyzická čistota – hygiena 

Hygiena u pacienta při vědomí, plně závislého na ošetřovatelské 

péči, probíhá stejně jako u pacienta v bezvědomí/analgosedaci. 

 

                                                
35

 Srov. Dostál, P. a kolektiv Základy umělé plicní ventilace, Maxdorf. 2005. ISBN 978-80-7345-

397-8. 
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Tělesný komfort 

Pacient při vědomí, avšak plně závislý na ošetřovatelské péči, může 

pociťovat bolest. Ale hlavně o přítomnosti bolesti či jakéhokoliv 

diskomfortu může říci zdravotnickému personálu a ten může poté zjistit, 

co přesně se s pacientem v tu danou chvíli děje. 

 

Riziko infekce – převazy 

Převazy u pacienta při vědomí, plně závislého na ošetřovatelské 

péči, probíhají stejným způsobem jako u pacienta 

v bezvědomí/analgosedaci. 

 

Příjem stravy a tekutin 

U pacienta při vědomí probíhá příjem stravy a tekutin, pokud není 

problém v orofaryngeální oblasti krku, pomocí úst. Tudíž tato oblast 

ošetřovatelské péče je zajištěna nižším ošetřovatelským personálem 

(sanitáři, ošetřovatelky) – sanitáři a ošetřovatelky krmí pacienty a podávají 

jim tekutiny. PS dohlíží na správné polohování při podávání stravy a 

tekutin, kontroluje množství tekutin, kontroluje, zda pacient dostal 

správnou dietu. 

 

Vyprazdňování 

Vyprazdňování u pacienta při vědomí, plně závislého na 

ošetřovatelské péči, probíhá stejně jako u pacienta 

v bezvědomí/analgosedaci. 

 

Mobilita/pohyb - rehabilitace 

U pacienta při vědomí, který je plně závislý na ošetřovatelském 

personálu, probíhá polohování, dechová rehabilitace, pasivní rehabilitace, 

případně vertikalizace. 
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4.2.2.2  Péče o psychosociální potřeby 

 

Kontakt s druhou osobou 

U pacienta při vědomí, který je ale plně závislý na ošetřovatelské 

péči ve všech aspektech (například tetraplegik/pentaplegik), je 

ošetřovatelská péče specifická v tom, že pacient může PS pomoci s jeho 

ošetřovatelskou péčí. Může mu říci/naznačit, když něco potřebuje a co 

konkrétně potřebuje, například odsát, napolohovat tak, aby to pacientovi 

vyhovovalo. Pacient může také říci/naznačit PS, že ho něco bolí nebo že 

má jiný zdravotní problém. Často může být komunikace s tímto typem 

pacienta ztížena jeho onemocněním – ať už psychickým anebo 

neurologickým (kdy se pacient není schopen zcela jasně vyjádřit, co 

požaduje po ošetřovatelském personálu). Obtížnost spočívá v tom, že si 

někdy neporozumíme, a z toho vyplývají konflikty nebo nespolupráce a to 

je jak časově, tak emocionálně velmi náročné. 

 

4.2.2.3 Péče o spirituální potřeby 

 

Tento pacient, který je při vědomí, ale přitom plně závislý na 

druhých lidech, může některým PS připadat jako pacient, který neustále 

vyžaduje přítomnost ošetřovatelského personálu. Musíme však brát 

v potaz nejenom fyzický aspekt jeho nemoci či omezení, ale také 

psychický dopad jeho onemocnění a z toho vyplývající omezení. My sami 

nevíme, jak bychom se chovali či zachovali v případě, že bychom věděli, 

co se s námi děje, ale přitom se nemohli vůbec hýbat, anebo kdybychom 

se mohli hýbat, ale pouze takovým způsobem, že bychom nebyli schopni 

žádné sebepéče.  Pro takového pacienta je zásadní přítomnost druhého 

člověka pro pocit jistoty a bezpečí. Že i když on sám si nemůže z důvodu 

svého onemocnění zajistit ani tu nejzákladnější sebepéči, vždy je tu někdo, 

kdo se o něj postará.  
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4.2.3 Pacient při vědomí, částečně závislý na ošetřovatelské péči. 

Barthel skóre 20-30b. Pacient je vysoce závislý na 

ošetřovatelské péči. 

 

Příkladem pacienta, který je při vědomí, ale zároveň stále vysoce 

závislý na ošetřovatelské péči, je paraplegik nebo hemiplegik. Takový 

pacient je schopen si část péče zajistit sám, ale zároveň jsou pro něj 

některé úkony sebepéče nemožné. Tento pacient je časově daleko 

náročnější pro nižší ošetřovatelský personál a fyzioterapeuty, protože 

vyžaduje podporu a nácvik dovedností a soběstačnosti.  

 

4.2.3.1. Péče o biologické potřeby a činnosti zajišťující uspokojení těchto 

potřeb 

 

Dýchání 

Pacient částečně závislý na ošetřovatelské péči může být v různém 

stadiu weaningu stejně jako pacient plně závislý na ošetřovatelské péči, 

avšak již nebývá potřeba dechového režimu PSIMV. Podobné je to i 

s potřebou odsávání pacienta. Tento pacient již může být připravován na 

odejmutí tracheostomické kanyly či může být plně bez ní. Poté již není 

potřeba odsávat, pacient aktivně vykašlává případné hleny ústy. 

 

Fyzická čistota – hygiena 

Pacient, který je částečně závislý na ošetřovatelské péči, je schopen 

pomoci s hygienou (čištění zubů, omytí obličeje, oholení vousů, použití 

hydratačního krému na horní polovinu těla), je schopen si obléknout 

otevřenou košili. 

 

Tělesný komfort 

Pacient při vědomí, částečně závislý na ošetřovatelské péči, může 

již více popsat, jaký diskomfort pociťuje, případně na které části těla. Tedy 

i bolest může popsat více subjektivně. 
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Riziko infekce – převazy 

Převazy u pacienta částečně závislého na ošetřovatelské péči se 

provádí stejným způsobem jako u pacienta v bezvědomí či při vědomí.  

 

 

Příjem stravy a tekutin 

Pacient je například schopen sám se najíst a napít – tedy práce PS 

v oblasti příjmu stravy a tekutin spočívá v tom, aby ohlídala pacienta, 

jakým způsobem jí (zda-li je dostatečně posazen – zde hrozí vysoké riziko 

aspirace), kolik toho sní a vypije. Případně pacienta edukuje v oblasti 

příjmu stravy a tekutin. 

 

Vyprazdňování 

Pacient, který je částečně závislý na ošetřovatelské péči, se 

vyprazdňuje pomocí PMK a stolice odchází buď do jednorázových plen, 

anebo je pacient vysazován na podložní mísu.  

 

Mobilita/pohyb – rehabilitace 

U tohoto pacienta probíhá aktivní rehabilitace, kdy pacient sám 

aktivně cvičí s částí těla, která je pohyblivá, a s dalšími částmi těla cvičí 

fyzioterapeuti. PS dohlíží na řádné polohování pacienta, případně 

dopomáhá s polohováním, pokud ho není pacient schopný svépomocí. 

 

4.2.3.2 Péče o psychosociální potřeby 

 

Kontakt s druhou osobou 

U pacienta, který je částečně závislý na ošetřovatelské péči, je 

důležitá komunikace. Nejen v rámci ošetřovatelských intervencí, ale také 

s ním rozmlouvat o tom, jak se mu daří po psychické stránce, jak by si 

představoval svůj život do budoucna. Úkolem PS je pacienta edukovat, 

případně motivovat pro další období života (ať už se jedná o dlouhodobý 
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pobyt v nemocnici, rehabilitačním zařízení, sociálním zařízení nebo o 

přechod do domácí péče).  

 

4.2.3.3 Péče o spirituální potřeby 

 

Pokud je pacient religiózně založený, může mít potřebu 

spirituálního vedení či útěchy. PS se má snažit co nejvíce vyhovět 

požadavkům pacienta. Může mu ponechat soukromí v přítomnosti 

duchovního či pokud je PS sama religiózně zaměřena, může se 

s pacientem zapojit do jeho duchovního života (díky tomuto otevřenému 

gestu se může PS opět více přiblížit pacientovi a ten může být schopen se 

více PS otevřít a tím i více spolupracovat). Nereligiózně založený pacient 

se může ptát, proč právě já, a hledá smysl toho, co se stalo, a často si 

myslí, že my jsme schopni mu na tyto otázky odpovědět.  

 

4.2.4. Pacient při vědomí, minimálně závislý na ošetřovatelské 

péči. Barthel skóre 50-75b. Pacient je středně závislý na 

ošetřovatelské péči nebo lehce závislý na ošetřovatelské péči.  

 

Pacient, který má zavedenou tracheostomickou kanylu, ale je 

středně až minimálně závislý na ošetřovatelské péči (nejčastěji v oblasti 

mobility a hygieny), je pro PS časově nejméně náročným pacientem – 

v oblasti ošetřovatelské. Naopak v oblasti sociální může být tím 

nejnáročnějším. 

 

4.2.4.1 Biologické potřeby a činnosti zajišťující uspokojení těchto potřeb 

 

Dýchání 

Pacient, který je minimálně závislý na ošetřovatelské péči, ale se 

zavedenou TSK může být variabilně závislý na plicní ventilaci. Od toho se 

odvíjí celková ošetřovatelská péče o dýchací cesty. Někteří pacienti jsou 

tak soběstační, že jsou dokonce schopni se sami odsávat dle potřeby.  
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Fyzická čistota – hygiena 

Hygiena u těchto pacientů je často prováděna již na pojízdném 

křesle (bez nutnosti pojízdné koupací vany), protože pacient je v tomto 

stavu závislý převážně na ventilační podpoře. Tudíž PS může dle potřeby 

doprovázet pacienta do koupelny a kontrolovat zdravotní stav pacienta 

s ohledem na dýchání. 

 

Tělesný komfort 

Popis bolesti a diskomfortu u pacienta minimálně závislého na 

ošetřovatelské péči je stejný, avšak může být detailnější, než je to u 

pacienta, který je více závislý na ošetřovatelské péči. 

 

Riziko infekce – převazy 

PS u tohoto pacienta zajišťuje převazy všech invazivních vstupů, 

které má pacient zavedeny. 

 

Příjem stravy a tekutin 

PS kontroluje množství stravy a tekutin, které pacient přijímá – 

případně ho v oblasti příjmu stravy a tekutin edukuje.  

 

Vyprazdňování 

Pacient, který je minimálně závislý na ošetřovatelské péči, je bez 

PMK a močí buď s pomocí močové láhve (u mužů), nebo s pomocí 

podložní mísy (u žen). Stolice odchází do podložní mísy anebo pokud je 

pacient schopen sedět, je s pomocí ošetřovatelského personálu dovezen na 

pojízdném křesle do koupelny, kde je toaleta pro pacienty.  

 

Mobilita/pohyb – rehabilitace 

U pacienta, který je minimálně závislý na ošetřovatelské péči, 

probíhá převážně aktivní rehabilitace s pomocí fyzioterapeutů. Pacient je 

vertikalizován, vstává s pomocí vysokého chodítka, je schopen několik 

hodin sedět v pacientském křesle, případně chodí s dopomocí 
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fyzioterapeutů. PS u tohoto pacienta dohlíží na řádné polohování, 

promazávání predilekčních míst a dle potřeby pacienta v oblasti 

rehabilitace a polohování edukuje. 

 

4.2.4.2 Péče o psychosociální potřeby 

 

Kontakt s druhou osobou 

Obecně u pacientů při vědomí probíhá více ošetřovatelská péče 

nejen v oblasti těla, ale také v oblasti mysli. PS si s pacienty při vědomí 

často povídá o jejich životě, ať už pacienti sami začnou hovořit anebo se 

jich PS aktivně ptá. Když se vytvoří opravdová důvěra mezi pacientem a 

PS, stává se i to, že se PS otevře pacientovi se svým životem. Mnohdy se 

stává i to, že se PS a pacient sblíží natolik, že i po propuštění pacienta 

domů jsou tito dva v kontaktu a navštěvují se. 

 

4.2.4.3 Péče o spirituální potřeby 

 

Spirituální potřeby u pacienta minimálně závislého na 

ošetřovatelské péči mohou být stejné jako u pacienta, který je více závislý 

na ošetřovatelské péči.  

 

4.2.5 Neklidný pacient 

 

Neklidný pacient je takový pacient, který je alespoň částečně při 

vědomí, nebo může být naopak ve zdánlivě plném vědomí (kdy na první 

pohled vypadá, že pacient je orientován a po psychické stránce v pořádku, 

ale po žádosti o vykonání určitého úkonu není schopen výzvě vyhovět). 

Někteří pacienti jsou psychomotoricky neklidní, kdy svou pohyblivou 

končetinou jdou cíleně po invazivních vstupech (tracheostomická kanyla, 

permanentní močový katétr, periferní žilní kanyla), dále se jedná o 

pacienty, kteří vypadají, že aktivně rehabilitují, ale přitom 

bezmyšlenkovitě stále dokola opakují jeden a týž pohyb, anebo jsou 



54 

 

pacienti, kteří prudce pohybují a bouchají svými pohyblivými končetinami 

do jednotlivých částí postele (například postranice). Pokud pacient 

neohrožuje svým neklidem sebe nebo druhé, není důvod pacienta jakkoliv 

v pohybu omezovat, pokud však pacient ohrožuje sebe – cíleným 

vytažením nebo pravděpodobným vytažením některého z invazivních 

vstupů, pak je PS nucena takovému pacientovi zajistit bezpečí, aby si 

neublížil (nejčastěji používané měkké omezovací pomůcky jsou tzv. packy 

anebo popruhy). Tyto omezovací pomůcky jsou vyrobeny z měkkých 

materiálů, aby neklidnému pacientovi nezpůsobily zranění a zároveň ho 

chránily proti zranění, které by si mohl způsobit sám. Důležitým úkolem 

PS u tohoto typu pacienta je (kromě péče o invazivní vstupy, hygienu, 

polohování, příjem stravy a tekutin, hygienu dýchacích cest a postarání se 

o všechny potřeby - tedy i psychosociální a spirituální) zajistit, aby si 

pacient žádným způsobem neuškodil.  

 

Všechny výše uvedené typy pacientů se na oddělení Následné 

intenzivní péče vyskytují, PS má často kombinaci několika z nich a musí 

reagovat na potřeby jednotlivých pacientů zcela individuálně, protože 

každý z těchto typů pacientů má poněkud odlišné potřeby.  
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DISKUZE 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, co obnáší práce PS na 

oddělení NIP RKM, jaké faktory ovlivňují nejen práci PS, ale také počet 

pacientů na jednu PS, jaké výkony jsou zahrnuty do činností PS a jaká je 

celková náročnost práce PS na oddělení NIP. 

 Díky postupu medicíny je nutné, aby se i ošetřovatelská péče 

posunovala kupředu. V dřívějších dobách bylo nemyslitelné, aby někdo po 

kraniotraumatu nebo vysokém úrazu páteře přežil déle než několik dní 

(pokud vůbec přežil úraz, který se mu stal). Díky dnešní medicíně mohou 

tito pacienti žít nejen dny a týdny, ale dokonce měsíce a roky (pokud se 

jejich zdravotní stav nezlepší natolik, že mohou být zbaveni všech 

invazivních vstupů, zrehabilitováni a dostanou se zpět do svých domovů). 

A právě těmto pacientům, kterým při příchodu na oddělení selhává jedna a 

více ze základních životních funkcí – dýchání, oběhový systém –, je 

poskytována ošetřovatelská péče na oddělení NIP. Tito pacienti jsou na 

základě svého aktuálního zdravotního stavu různou měrou závislí na 

ošetřovatelské péči – mají různou míru soběstačnosti. A právě na oddělení 

NIP těmto pacientům poskytujeme nejen péči o biologické potřeby 

(dýchání, tělesná čistota, tělesný komfort, příjem stravy a tekutin, 

vyprazdňování atd.), ale také péči o psychosociální a spirituální potřeby. 

PS zastává na oddělení NIP mnoho rolí, počínaje rolí ošetřovatelky, přes 

roli advokátky pacienta, konče poradkyní pacienta (všechny role, které 

může PS zastávat na oddělení NIP jsou uvedeny v této práci). Je důležité, 

aby si PS uvědomovala všechny tyto role a přistupovala k péči o pacienta 

zodpovědně.  

 Již před započetím psaní této práce jsem si uvědomovala, že práce 

PS na tomto typu oddělení (NIP) je velmi náročná. Avšak až díky 

vlastnímu pozorování jsem měla možnost si uvědomit jak moc a v čem 

konkrétně tato náročnost spočívá. Nejen že PS musí ovládat mnoho 

výkonů při poskytování této vysoce specializované péče, dále musí 

k pacientovi přistupovat jako k individuální lidské bytosti, která má 
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mnoho stránek, nejen tu biologickou (tedy komplexní přístup 

k pacientovi). PS musí přistupovat k péči o pacienta na oddělení NIP 

aktivně – musí okamžitě reagovat na změny FF u pacientů, vyhledávat 

možné riziko vzniku komplikací vyplývajících z jejich aktuálního 

zdravotního stavu. Dalším aspektem práce PS na oddělení NIP je práce 

v týmu. PS zde spolupracuje nejen s lékařem, ale také s fyzioterapeuty, 

sanitáři, ošetřovatelkami, nutriční terapeutkou a klinickým psychologem. 

Týmová práce je na tomto typu oddělení velmi důležitá, protože každý z 

těchto zdravotníků rozumí své profesi nejlépe, a teprve tehdy, když se 

spojí všechny vědomosti těchto zdravotnických pracovníků dohromady, 

může být pacientům poskytována nejvyšší možná míra komplexní 

ošetřovatelské péče.  

 Díky svému pozorování jsem si uvědomila i časovou náročnost 

jednotlivých výkonů a úkonů u pacienta. Kde všude PS tráví čas ve směně. 

Jsou dny, kdy PS stráví i více jak 80% svého času ve směně péčí týkající 

se pacienta (přímou a nepřímou péči, administrativou)
36

. Proto se může 

stát, že sestra právě kvůli náročnosti své práce na tomto oddělení může 

dojít až syndromu vyhoření (záleží také na osobnostních rysech PS a na 

dalších okolnostech celkového života a životního stylu), ale za dobu, 

kterou pracuji na tomto oddělení, jsem potkala a poznala několik sester, 

které byly buď v různých fázích syndromu vyhoření, anebo již byly 

vyhořelé. Proto je dle mého názoru nutné rozdělovat práci sestrám 

přiměřeně a také příliš dlouho nesetrvávat v místech, kde se PS necítí 

zcela ve své kůži (ne vždy je to však PS, z důvodu nadměrné zátěže, 

schopna či ochotna rozpoznat).  

 Závěrem bych chtěla říci, že práce na oddělení NIP mne naplňuje 

nejen z profesního hlediska, ale také z hlediska lidského. PS se tu setkává 

s lidmi, kteří dorazí na oddělení v různém zdravotním stavu, dle svého 

onemocnění se jejich zdravotní stav vyvíjí – zlepšuje se, kolísá, či naopak 

vede k infaustnímu konci. Díky práci na tomto oddělení jsem si 

uvědomila, jak moc křehký je lidský život a jak málo stačí k tomu, aby se 

                                                
36 viz tabulka č. 1 a č. 2. 
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změnil o 360°. Jsem ráda, že jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila 

právě téma týkající se práce PS na oddělení NIP. Mnohé jsem si při tvorbě 

této práce uvědomila…  
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ZÁVĚR 

 

 Již název této bakalářské práce – Časová náročnost práce praktické 

sestry na oddělení Následné intenzivní péče -  napovídá, čím jsem se v této 

práci zabývala. Touto prací jsem chtěla zjistit, co obnáší práce PS na 

oddělení NIP, jaké činnosti musí PS ovládat, jaké jsou faktory, které 

ovlivňují práci PS na oddělení NIP a kolik času stráví PS jednotlivými 

činnostmi na oddělení NIP.  

 Po úvodní části této práce následuje teoretická část, ve které se na 

začátku zabývám historií oddělení NIP (dříve OCHRIP) v České 

republice, podávám stručnou charakteristiku oddělení NIP dle VZP ČR, 

popisuji, jaké druhy pacientů se vyskytují na oddělení NIP (pacienty zde 

dělím dle jejich prognózy). Poté následuje kapitolka týkající se historie 

NIP RKM. Do teoretické části jsem zahrnula i dvě kapitoly Role sestry a 

Syndrom vyhoření, protože PS na oddělení NIP zastává mnoho funkcí a 

náročnost práce PS na oddělení NIP je tak velká, že zde je reálné riziko 

vzniku syndromu vyhoření.  

 V empirické části popisuji cíl této bakalářské práce, o jaký typ 

práce se jedná, jaký je design šetření a jak probíhal sběr dat. Následuje 

obecný popis pracovního dne práce PS na oddělení NIP, kde je popsán 

chod oddělení běžného dne. V této kapitole jsou popsány všechny typy 

pacientů, kteří se na oddělení NIP vyskytují, a dle jejich aktuálního 

zdravotního stavu je jim poskytována ošetřovatelská péče. Za tuto kapitolu 

je zasazena analýza pozorování několika dnů na oddělení NIP. Tato 

kapitola popisuje, jaké výkony zahrnují jednotlivé činnosti práce PS na 

oddělení NIP.  

  



59 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1. JANOUŠKOVÁ, Miluše, Historie nemocnice na Malvazinkách, 

seminární práce, 2014, Příbram 

2. STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 6 – Hodnotící a měřící 

techniky v ošetřovatelství. Brno: IDVPZ, 2001. ISBN 80-7013-323-6. 

3. KAPOUNOVÁ, Gabriela, Ošetřovatelství v intenzivní péči, Grada, 

2007. ISBN 978-80-247-1830-9, str.15 

4. KOZIER, Barbara, Ošetřovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský procesa 

prax 1, Vydavateľstvo Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0 

5. BENNER P., and WRUBEL J., The primacy of caring: Stress and 

coping in health and illness, Addison-Wesley Nursing, 1989 

6. Venglářová, M. Sestry v nouzi – Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. 

Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3174-2 

7. JANÁČKOVÁ, L. Základy zdravotnické psychologie. Triton. 2008. 

ISBN 978-80-7387-179-6 

8. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Portál. 2009. ISBN 978-80-

7367-568-4 

9. BARTOŠÍKOVÁ, I. O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry. NCO 

NZO.2006. ISBN 80-7013-439-9 

10. KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Grada. 1998. ISBN 80-7169-

551-3 

11. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské 

péči. 2007. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1314-4. 

12. Dostál, P. a kolektiv Základy umělé plicní ventilace, Maxdorf. 2005. 

ISBN 978-80-7345-397-8 

13. Staňková, M., Základy teorie ošetřovatelství, Karolinum. 1996. ISBN 

80-784-243-5 

14. VYTEJČKOVÁ, R. a kolektiv, Ošetřovatelské postupy v péči o 

nemocné III, Grada. 2015. ISBN 978-80-247-3421-7 

15. DRÁBKOVÁ, Jarmila. Dlouhodobá chronická resuscitační/intenzivní 

péče. Postgraduální medicína. 2008, 10(4), 368-371. ISSN 1212-4184. 

 



60 

 

Internetové zdroje: 

1. WILDOVÁ, Olga Víte, co je OCHRIP? – minirozhovor. 

[online]. Praha: Medicína.cz, 2007. Dostupné z: 

http://medicina.cz/clanky/7132/34/Vite-co-je-OCHRIP-

minirozhovor/ 

2. MZ ČR: Domácí umělá plicní ventilace [online], Praha: MZ 

ČR. 2010. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-

ventilace_1617_3.html 

3. Dech života – Chceme dýchat s vámi. [online]. Praha: DUPV – 

Dech života. Dostupné z: www.dechzivota.cz. 

4. Home Care Promedica, s.r.o.: agentura domácí zdravotní péče 

[online]. Praha: Home Care Promedica, s.r.o., ©2013-2018 

Dostupné z: http://hcare.cz/. 

5. ProCare Medical - Vaše sesterská zdravotní péče [online]. 

ProCare Medical s.r.o., [2018] Dostupné z: 

http://www.procare.cz/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medicina.cz/clanky/7132/34/Vite-co-je-OCHRIP-minirozhovor/
http://medicina.cz/clanky/7132/34/Vite-co-je-OCHRIP-minirozhovor/
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-ventilace_1617_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-ventilace_1617_3.html
http://www.dechzivota.cz/
http://hcare.cz/
http://www.procare.cz/


61 

 

Další zdroje: 

1. Dopis od VZP ze dne 10.10.2017 - Autorka této bakalářské práce 

podala žádost VZP ČR o podání informací, týkajících se dokumentů 

„Projekt OCHRIP“ a „Projekt CHRIP“ dne 12.9.2017. Autorka obdržela 

jako odpověď tento dopis 

2. Email od pí primářky MUDr. Gabriely Hordossyové ze dne 12.12.2017  

3. Směrnice Mediterra s.r.o. s vazbou na SAK o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

PŘÍLOHY 

 

 

Příloha č. 1: Seznam zkratek 

AK – arteriální kanyla 

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení 

CPAP - continous positive airway pressure 

CŽK – centrální žilní katétr 

DIOP – Dlouhodobá intenzivně ošetřovatelská péče 

DIP – Dlouhodobá intenzivní péče 

dle OL – dle ordinace lékaře 

EKG – elektrokardiogram 

FF – fyziologické funkce 

HD – hrudní drén 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

JIP – jednotka intenzivní péče 

NIP – Následná intenzivní péče 

OCHRIP – oddělení chronické resuscitačně-intenzivní péče 

PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie 

PMK – permanentní močový katétr 

PS – praktická sestra 

PSIMV - pressure synchronized intermittent mantatory ventilation 

PŽK – periferní žilní kanyla 

RKM – Rehabilitační klinika Malvazinky 

RTG – rentgen 

TSK – tracheostomická kanyla 

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 
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Příloha č. 2: Žádost o souhlas se sběrem dat pro bakalářskou práci na 

oddělení Následné intenzivní péče 
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Příloha č. 3: Žádost o poskytnutí informací týkajících se následné intenzivní 

péče  
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Příloha č. 4: Email od pí primářky MUDr. Gabriely Hordossyové ze dne 

12.12.2017  

 


