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Abstrakt  
Bakalářská práce se zabývá konceptem chybějící péče. V teoretické části 

je zmíněno, jak se postupně vyvíjela ošetřovatelská profese a jak tento vývoj 

souvisí s rozvojem chybějící péče. Dále je zde zmíněn ošetřovatelský model 

Virginie Hendersonové, v rámci kterého je definována základní ošetřovatelská 

péče a je vysvětlen rozdíl mezi aktivní a pasivní ošetřovatelskou péčí. Hlavním 

tématem teoretické části je analýza konceptu chybějící péče. Dále je zde uveden 

příklad extrému v chybějící péči a jsou zde popsány metody, jak v České 

republice hodnotíme kvalitu a míru poskytované péče. 

Výzkumná část této práce se zaměřuje na kvantitu poskytované 

ošetřovatelské péče pacientům v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní 

nemocnici v Praze. Práce se snaží určit množství chybějící péče na standardních 

odděleních interního a chirurgického typu a definovat její důvody. Výzkumné 

šetření bylo zaměřeno na názor všeobecných sester a zdravotnických 

asistentů/praktických sester, pracujících na těchto typech oddělení. 

Výsledky výzkumného šetření prokázaly nadprůměrnou úroveň Ústřední 

vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v míře poskytované péče.  
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Abstract 
This bachelor thesis deals with the concept of missing care. In the 

theoretical part there is mentioned how the nursing profession has progressively 

developed and how this development is related to the development of missing 

care. There is also mentioned the nursing model of Virginia Henderson in which 

basic nursing care is defined and the difference between active and passive care 

explained. The main theme of the theoretical part is an analysis of the concept of 

missing care. Furthermore, there is an example of an extreme in missing care and 

there are methods describing how we evaluate the quality and the degree of care 

provided in the Czech Republic. 

The research part of this work focuses on the quantity of nursing care 

provided to patients at the Central Military Hospital in Prague. The work tries to 

determine the amount of missing care in standard departments of internal and 

surgical type and also to define its reasons. The research focused on the opinion of 

nurses and nursing assistants/practical nurses working at these types of 

departments. 

The results of the research show a high level of the Central Military 

Hospital – the Military University Hospital Prague in the degree of provided care. 
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Úvod  
V dnešní době narůstá poptávka po kvalitní zdravotní péči. Z druhé strany 

se ale čím dál častěji setkáváme s případy, kdy pacienti podávají stížnosti ohledně 

zanedbání péče ze strany zdravotnického personálu. Otázkou ale je, proč dochází 

k zanedbání péče a zda za to mohou sestry, popřípadě kdokoliv z personálu, nebo 

jsou příčiny jinde. Oblastmi nejčastěji zanedbané či chybějící péče a důvody, proč 

k ní dochází, se zabývá „Koncept chybějící péče“, o kterém pojednává tato práce. 

Práce má oddíl teoretický a oddíl empirický. 

V první části teoretického oddílu je popsáno, jak se vyvíjelo 

ošetřovatelství od jeho samotného počátku. Role sestry se během několika staletí 

velmi měnila. Nároky na sestru rostly, a spolu s nimi muselo docházet ke změnám 

v oblasti vzdělávání, k výkonu této profese. Tak se postupně z úplných, v této 

práci nevzdělaných laiků - dobrovolníků, staly profesionálně vzdělané sestry 

manažerky. 

Ve druhé části je objasněn pojem ošetřovatelství, jako takový. 

V souvislosti s ním, je zde zmíněna Virginie Hendersonová, která si kladla 

otázky: „Co je ošetřovatelská péče?“, „V čem spočívá jedinečná funkce sestry?“ a 

„Co patří do specifického předmětu ošetřovatelství?“ a na základě odpovědí na 

tyto otázky vytvořila v roce 1955 model „Základní ošetřovatelské péče“ (13). 

V tomto modelu stanovila 14 základních potřeb, na jejichž uspokojení je kladen 

důraz při poskytování základní ošetřovatelské péče, kterou v rámci modelu 

Hendersonová také definovala. V souvislosti s tím je zde zmíněn rozdíl mezi 

aktivní a pasivní péčí. V rámci konceptu chybějící péče mnohdy narážíme na 

situace, kdy není uspokojena, nebo je uspokojena jen částečně, některá z těchto 

základních potřeb pacienta. 

V další části teoretického oddílu práce je rozebrán samotný „Koncept 

chybějící péče“. Jdou zde odkazy na výzkumy a práce, které ohledně tohoto velmi 

aktuálního tématu udělala Beatrice J. Kalisch, která stála u zrodu tohoto konceptu. 

Práce v této části rozebírá i otázku: Jak je vnímána chybějící péče zdravotnickým 

personálem, který je v roli poskytovatele péče a jak je vnímána pacienty, kteří 

jsou v roli příjemců péče?  
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V rámci kapitoly, která analyzuje „Koncept chybějící péče“ je také zmíněn 

jeden extrém, související s problémem kvantity chybějící péče. Tento extrém se 

týkal Staffordské nemocnice ve Velké Británii, kde došlo mezi lety 2005 – 2009 

k mnoha zbytečným úmrtím pacientů v důsledku přehlížené chybějící péče (1). 

V páté části teoretického oddílu je zmíněno, jakými způsoby hodnotíme 

v České republice kvantitu a kvalitu ošetřovatelské péče a jakou roli v tomto 

hodnocení hrají pacienti.  

V empirické části práce jsou analyzovány výsledky šetření, které jsem 

provedla na standardních odděleních interního a chirurgického typu v Ústřední 

vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze, na přelomu srpna a 

září 2017, které se týkalo míry chybějící péče. 
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Teoretická část 

1 Historie 

1.1 Počátky vývoje ošetřovatelství 

Počátky ošetřovatelství sahají až do pravěku, ve kterém lidé věřili, že za 

choroby mohou různé nadpřirozené bytosti a síly. Léčebná metoda spočívala v 

různých zaříkávacích, exorcistických a šamanských rituálech (3). 

Ošetřovatelství bylo vždy ovlivňováno náboženskými, kulturními, 

sociálními, politickými i ekonomickými faktory, ale také válkami, vědeckými 

objevy, rozvojem medicíny jako takové a osobnostmi, které se zasloužily o 

zásadní změny v tomto oboru (2).  

V prvním století našeho letopočtu datujeme první stopy křesťanské víry, v 

rámci které byla brána služba druhému, jako služba Bohu a to vedlo mnoho 

dobročinných lidí, aby navštěvovali a ošetřovali nemocné. Ve čtvrtém století 

našeho letopočtu začaly pro tento účel vznikat první kláštery. Po několik dalších 

století vznikaly mužské i ženské církevní řády, kde řeholníci a řeholnice 

poskytovali charitativní službu, v rámci které můžeme pozorovat první pokusy o 

uspokojování tělesných, psychických i sociálních potřeb jedinců (16). 

1.2 Vývoj ošetřovatelství v českých zemích 

Na našem území začaly vznikat první hospice (útulky pro nemajetné, 

chudé a nemocné osoby) již v 10. století (2). Ošetřovatelství zde bylo pouze 

laickou službou, kterou prováděli motivovaní lidé, kteří neměli žádné odborné 

vzdělání (9). Týkalo se uspokojování základních potřeb u nemocných. Ti zde 

dostávali střechu nad hlavou, teplo, stravu a možnost přespání, spíše než léčebnou 

péči (16).  

Později se začaly spojovat špitály a kláštery, a vznikaly ženské i mužské 

řády, jako např. Benediktini, Johanitský řád, řád Maltézských rytířů, řád sv. 

Lazara, řád Milosrdných bratří, Alžbětinky, Boromejky, Diakonky a Rytířský řád 

křižovníků s červenou hvězdou, který založila sv. Anežka Česká (9). Ta 

vypracovala pravidla, jak pečovat o potřebné a je u nás považována za 

zakladatelku a patronku českého ošetřovatelství (3). 
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Pečovatelská služba byla v té době velmi neceněná a kromě dobrovolných 

motivovaných osob ji museli vykonávat někteří za trest, aby si odpracovali své 

hříchy (9).  

S vývojem medicíny začali lékaři postupně potřebovat pomocnou sílu 

k vykonávání léčebných výkonů, a k neustálému dohlížení na nemocné. 

V polovině 18. století začaly vznikat na našem území první všeobecné nemocnice 

při lékařských fakultách. Tak se posunula role sestry z laické dobrovolnické 

služby bez odborných zkušeností, k roli pomocnice lékaři, k čemuž ale bylo 

zapotřebí vzdělání (9).  

První ošetřovatelskou školu založila v době silného emancipačního hnutí 

Florence Nightingale v Londýně roku 1860. Florence zde vytvořila první 

vzdělávací program, který byl zaměřen na charitativní pomoc druhým (9).  

Až v roce 1916 byla otevřena v Praze Česká Státní dvouletá ošetřovatelská 

škola. Na jejím založení se podílely tři americké zkušené sestry a vytvořily 

koncept teoretické i praktické výuky. První absolventky této školy se následně 

staly místními učitelkami. Roku 1921 založily první absolventky Státní 

ošetřovatelské školy spolek diplomovaných sester, které bojovaly za zlepšení 

podmínek pro jejich tehdy velmi neceněnou práci. Organizovaly různé kurzy, 

přednášky a navazovaly zahraniční spolupráci. Úroveň ošetřovatelské péče a 

vzdělávání se poměrně rychle zlepšovala (9).  

Válečné období mělo na ošetřovatelství velký vliv. Sestry nepracovaly jen 

v nemocnicích, musely být použitelné i v terénu. Druhá světová válka na nějakou 

dobu zdržela vývoj ošetřovatelství na našem území. Neotevíraly se nové školy, ale 

ve stávajících školách se sestry vzdělávaly, a díky válce se trochu zlepšila 

organizace ošetřovatelské péče v nemocnicích. V nemocnici na Bulovce byla 

poprvé jmenována hlavní sestra. Začaly se zpracovávat pracovní náplně sester na 

směny, práva a povinnosti vrchních a staničních sester. V období druhé světové 

války začínají lékaři vnímat sestru jako potřebného a významného 

spolupracovníka pro poskytnutí potřebné odborné ošetřovatelské péče. Kvůli 

válce se zvyšovaly potřeby kvalifikovaného ošetřovatelského personálu. Začal 

tedy narůstat počet ošetřovatelských škol (16).  
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V roce 1946 byla v Praze otevřena vyšší ošetřovatelská škola, kde se 

vzdělávaly sestry, které zde získaly specializační pedagogické vzdělání (9). 

V únoru roku 1948 v rámci komunistického puče, nastal zlom v úspěšném 

rozvoji ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání. Ošetřovatelské školy byly 

spojeny s rodinnými a sociálními školami a vznikly školy, kde studentky 

dostávaly jak všeobecného středoškolského vzdělání, tak kvalifikačního. Školy 

byly nazvány Středními zdravotnickými školami a studovaly zde všechny 

kategorie tzv. středního zdravotnického personálu. Díky maturitě na této škole 

měli studenti otevřenou cestu na jakoukoliv vysokou školu, protože měli uznáno 

všeobecné vzdělání. Problém byl, že zde studovali ještě nezralí dospívající a 

vzdělávací plány se tomu musely přizpůsobit. Výsledkem byla nedostatečná 

kvalita odbornosti českých sester (16). Jak píše Staňková (1996): „Z hlediska čsl. 

dlouhodobých zkušeností je vůbec nejzávažnějším důsledkem nedostatečná kvalita 

psychosociální citlivosti, zralosti, empatie a komunikativních dovedností, velmi 

rané projevy profesionální deformace a nízký stupeň odpovědnosti. Žádný z těchto 

faktorů nelze totiž dostatečně rozvíjet, připravuje – li se k náročnému 

ošetřovatelskému povolání sociálně nezralá mládež (16).“ 

Ukázalo se, že takové vzdělání nestačí a v roce 1960 vznikl institut pro 

další vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně a Bratislavě. Sestry zde mohly 

dosáhnout specializace v určitém oboru. V Praze bylo otevřeno na Filosofické 

fakultě UK dvouoborové pětileté studium ošetřovatelství, v kombinaci 

s psychologií, a později i pedagogikou. V roce 1980 byla otevřena denní forma 

studia a absolventky mohly získat titul PhDr (9).  

V současné době se vzdělávání v ošetřovatelství v České Republice 

přesouvá na vysokoškolskou úroveň. Nyní, v roce 2017 procházíme novými 

změnami ve vzdělávání sester a uvidíme, jestli doženeme kvalitou ošetřovatelství 

naše zahraniční sousedy.  

1.3 Souvislost mezi vývojem ošetřovatelství a chybějící péčí 

Z historie tedy víme, že ošetřovatelství prošlo velkými změnami. 

V průběhu rozvoje ošetřovatelství se objevovaly tři vzájemně se překrývající 

vývojové linie. První linie byla laická péče. V té době si pečující předávali 
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zkušenosti z generace na generaci a péči prováděli nekvalifikovaní laikové, 

nejčastěji z kruhu rodiny (16).  

Postupně se začala rozvíjet linie charitativní péče, kde už docházelo 

k pomoci i v oblastech, kde si nemohoucí nedokázali sami uspokojit své potřeby, 

kvůli jejich sociálně zdravotní situaci – příjemci péče byli např. chudí, kteří 

neměli na jídlo a neměli kde spát. Tato péče byla převážně poskytována 

církevními organizacemi a dobrovolníky. Léčebná péče byla v této době ještě 

málo účinná. Charitativní péče je poskytována sociálně slabším lidem dodnes 

(16). 

V období rozvoje samotné medicíny zjistili lékaři, že potřebují 

k poskytování odborné péče pomocnice. Začalo se rozvíjet vzdělávání v oblasti 

ošetřovatelství a sestra začala podávat organizovanou zdravotnickou péči, neboli 

péči profesionální (16).  

Úkoly profesionální péče se postupně přidávaly, sestry začaly přebírat 

kompetence, které kdysi měli pouze lékaři. Tak se postupně začaly soustředit na 

mnohé technické úkoly, na manažerské dovednosti, které jsou dnes u sester často 

vyžadovány, a uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb pacienta šlo v důsledku 

těchto vysokých požadavků mírně do pozadí. Vzhledem k množství požadované 

péče, počtu pacienti vs. personál, nedostatku času apod., se někdy stane, že ani 

není možné poskytnout pacientovi veškerou potřebnou péči v podmínkách, které 

jsou péči nastavené. Tím se mnohdy i neúmyslně kumuluje chybějící péče, o které 

pojednávám ve třetí kapitole této práce. 
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2 Ošetřovatelství podle Virginie Henderson 

2.1 Virginie Avenel Henderson 

Virginia Avenel Henderson se narodila 30. 11. 1897 v Kansas City, USA. 

Její praotec vedl chlapeckou školu, do které mladou Virginii také přijal k výchově 

a studiu. Základní ošetřovatelské vzdělání dosáhla na Army School of Nursing ve 

Washingtonu DC, jejíž ředitelkou byla Miss Annie Warburton Goodrich, která 

ovlivnila Hendersonové pohled na poskytování péče pacientům a na celé 

ošetřovatelství.  

Virginie Henderson působila během života na několika univerzitách a 

všímala si, že pacienti dostávají péči jen podle služebních předpisů a že jsou 

pouze jejími pasivními příjemci. Viděla, že pacient nemá plně kvalifikovanou péči 

a není chráněn před poškozením. Chtěla, aby byli pacienti středem pozornosti 

lékařů a zdravotnického personálu a aby byly jasně formulované funkce 

ošetřovatelské péče. 

Hendersonová pracovala 5 let na doplnění učebnice „ Book of the 

Principles and Practice of Nursing“ kterou napsala Bertha Harmer a následně 

zpracovala roku 1960 výtah pro Mezinárodní radu sester (ICN) – „Základní 

principy ošetřovatelské péče“.  

Po dlouhou dobu si kladla otázky: „Co je ošetřovatelská péče?“, „V čem 

spočívá jedinečná funkce sestry?“ a „Co patří do specifického předmětu 

ošetřovatelství?“ a na základě odpovědí na tyto otázky vytvořila v roce 1955 

model „Základní ošetřovatelské péče“ (13).  

2.2 Model základní ošetřovatelské péče  

2.2.1 Definice ošetřovatelství – jedinečná funkce sestry 

V rámci modelu základní ošetřovatelské péče definovala Virginie Hendersonová 

jedinečnou funkci sestry a tato definice se přiřazuje k definici ošetřovatelství. 

Definici zformulovala následovně: „Jedinečná funkce sestry spočívá v pomoci 

zdravému nebo nemocnému jedinci vykonávat činnosti, které přispívají ke zdraví 

nebo k uzdravení (či k pokojné smrti) a které by jedinec vykonával bez pomoci, 

kdyby měl potřebnou sílu, vůli nebo znalost. Je třeba tuto funkci vykonávat 
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takovým způsobem, který jedinci pokud možno co nejrychleji pomůže získat 

nezávislost (13).“  

2.2.2 Základní potřeby dle Virginie Hendersonové 

Na základě přesvědčení, že každého člověka tvoří biologická, psychická, 

sociální a spirituální složka, odvodila Hendersonová čtrnáct základních potřeb, 

které mají všichni lidé stejné, ale u každého jedince jsou ovlivňovány mnoha 

individuálními faktory. Tyto základní potřeby jsou (13): 

1) Normální dýchání 

2) Dostatečný příjem potravy a tekutin 

3) Vylučování 

4) Pohyb a udržování vhodné polohy 

5) Spánek a odpočinek 

6) Vhodné oblečení, oblékání a svlékání 

7) Udržování fyziologické tělesné teploty 

8) Udržování upravenosti a čistoty těla 

9) Odstraňování rizik z životního prostředí a zabraňování vzniku poškození 

sebe i druhých 

10) Komunikace s jinými osobami, vyjadřování emocí, potřeb, obav, názorů 

11) Vyznávání vlastní víry 

12) Smysluplná práce 

13) Hry nebo účast na různých formách odpočinku a rekreace 

14) Učení, objevování nového, zvídavost, která vede k normálnímu vývoji a 

zdraví a využívání dostupných zdravotnických zařízení 

2.2.3 Základní ošetřovatelská péče 

Základní ošetřovatelská péče souvisí s uspokojováním individuálních 

základních potřeb pacienta/klienta ve chvíli, kdy sám nemůže, nechce, nebo 

neumí tyto potřeby uspokojit. Je ovlivňována vnějšími podmínkami, jako např. 

kulturou, věkem, fyzickými či psychickými schopnostmi; nebo patologickým 

stavem - tzn. subjektivními i objektivními projevy onemocnění -  a slouží k 

obnovení soběstačnosti pacienta/klienta (13).  
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2.2.4 Fáze poskytování základní ošetřovatelské péče 

Podle Virginie Hendersonové existují tři fáze poskytování ošetřovatelské 

péče. V první fázi sestra zjišťuje, ve které ze čtrnácti základních potřeb její 

pacient není soběstačný – tím určí, ve které oblasti pacient potřebuje pomoc. 

Následně vytvoří individuální plán péče, který by měl být v souladu 

s medicínským plánem terapie a být rozvržen do konkrétních intervalů. Součástí 

první fáze poskytování základní ošetřovatelské péče je i realizace vytvořených 

plánů. 

Ve druhé fázi sestra sleduje, jaký vliv měla realizace původního plánu a na 

základě změny stavu pacienta – zlepšení nebo zhoršení soběstačnosti – vkládá 

změny do plánu další péče. 

Ve třetí fázi se sestra zaměřuje na edukaci pacienta a rodiny. 

2.3 Souvislost modelu základní ošetřovatelské péče a chybějící péče 

Chybějící péče v podstatě ukazuje na selhání úmyslu modelu základní 

ošetřovatelské péče od Virginie Hendersonové. Ve výzkumech o chybějící péči, 

které provedla B. J. Kalisch sestry i pacienti často označovali právě prvky 

základní ošetřovatelské péče za opomenuté, nebo zcela chybějící.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3 Druhy přístupu sester k ošetřovatelské péči 

3.1 Aktivní ošetřovatelská péče 

Aktivní ošetřovatelská péče je dána mírou zájmu sestry, být s 

pacientem/klientem v aktivním osobním kontaktu - je tedy ovlivňována motivací 

sestry, kterou do jisté míry určují její osobnostní a morální kvality, ale i vztah k 

povolání samotnému a další četné faktory. Aktivní sestra má vnitřní potřebu být 

nablízku nemocnému, aktivizuje ho a motivuje, aby měl zájem aktivně se účastnit 

procesu uzdravování (12). 

Důležitý je ale také směr aktivity – může být aktivita žádoucí i nežádoucí. 

Příkladem nežádoucí aktivity je nadměrná péče, kdy může dojít neúmyslně až k 

omezení svobody pacienta. Sestra má v tomto případě tak velký zájem o pacienta, 

že za něj v některých ohledech rozhoduje, nutí mu určité vzorce chování a taková 

přehnaná aktivita sestry může vést k nebezpečné pasivitě pacienta. Proto je 

důležité vyvažovat aktivní složku ošetřovatelské péče také složkou pasivní (12).  

3.2 Pasivní ošetřovatelská péče 

Pasivní ošetřovatelská péče zahrnuje činnosti, které jsou na sestře 

nezávislé. Sestra se jim musí podřídit a podnět k nim vychází odjinud než od ní 

samotné, například od lékaře, který sestru vybízí k péči související s lékařskými či 

diagnostickými úkony.  

Mezi prvky pasivní ošetřovatelské péče řadíme mimo jiné úkony, 

opakující se dle stabilního časového harmonogramu a tvořící plán provozu na 

daném oddělení (např. ranní hygiena, podávání stravy, účast sestry na lékařské 

vizitě, pravidelné podávání některých léků, pravidelné měření fyziologických 

funkcí atd.) 

Pasivní ošetřovatelská péče je důležitá, ale nesmí zůstat izolovaná. V 

dnešní době je nebezpečí ve velkém podílu pasivní složky ošetřovatelství oproti 

malému podílu složky aktivní, a v důsledku toho může dojít k chybějící péči (12). 
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4 Chybějící péče 

4.1 Definice chybějící péče 

Chybějící péče je nově definovaná koncepce a vztahuje se na jakýkoliv 

aspekt potřebné péče, který je částečně nebo úplně vynechán, nebo je odložen (5) 

– tj. potřebná péče, která není pacientům částečně, nebo úplně poskytnuta. Za 

potřebnou péči považujeme péči, která vzniká na základě změněných potřeb 

pacienta a je poskytována v souladu s nastavenými standardy ošetřovatelských 

postupů (10).  

Pochybení v péči může být buď tzv. nežádoucí událost (situace, kdy byla 

péče špatně provedena), nebo tzv. neprovedená událost (situace, kdy nebyla péče 

částečně nebo vůbec poskytnuta). 

4.2 Koncept chybějící péče 

4.2.1 Faktory ovlivňující chybějící péči  

Ve studii B. Kalisch et al. (2011) byly popsány faktory (Tab. 1. a), které 

mohou ovlivňovat chybějící péči. Mezi ně patří charakteristické rysy personálu 

(jako např. věk, pohlaví, vzdělání, zkušenosti apod.), dále rozpis směn (počet 

služeb, zkušenosti ve své roli, délka služby, počet odpracovaných hodin za týden, 

absence sester, typ oddělení atd.), charakter nemocnice (akreditovaná, oblastní vs. 

fakultní) a také poměr počtu personálu k počtu pacientů (8). 

4.2.2 Prvky a důvody chybějící péče 

Na základě odpovědí sester ve kvalitativní studii Beatriče J. Kalisch z roku 

2006 bylo stanoveno 9 prvků (Tab. 1. b) nejčastěji opomíjené / vynechávané péče 

a 7 důvodů (Tab. 1. c), proč se tomu tak děje (4). 

Devět prvků, často chybějící péče  

Chůze s pacientem  

Chůze a pohyblivost jsou jednou ze základních aktivit denního života a 

jsou předpokladem k nezávislosti jedince. Každý má individuální nároky na 

množství pohybové aktivity i na způsob jak tuto potřebu uspokojit. Rozdíl je také 

v psychické odezvě při neuspokojení této potřeby. Pro některé je pohyb život, jiní 

při jeho nedostatku nijak zvlášť nestrádají. Pro všechny ale platí, že následky 
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celkového nedostatku pohybu mohou mít vliv na zhoršení celkového psychického 

i fyzického stavu, a osoba s omezenou hybností se stává částečně nebo zcela 

nesoběstačná (17).  

Několik studií B. J. Kalisch však prokázalo, že právě chůze s pacientem je 

nejčastěji opomíjený prvek ošetřovatelské péče (4), (7). 

Polohování pacienta 

Poloha, kterou nemocný v lůžku zaujímá, vychází z jeho celkového stavu 

(17). Zdravá nebo lehce nemocná osoba zaujímá aktivní polohu – tj. polohu, 

kterou je schopna zaujmout sama a následně ji samostatně také změnit dle 

aktuální potřeby (19). Pacient/klient, který je například v bezvědomí zaujímá 

polohu pasivní – tj. polohu, do které ho uloží někdo jiný (např. zdravotnický 

personál) a kterou není schopný sám změnit. 

Nemocného, který nemůže sám změnit svou polohu, musíme pravidelně 

polohovat, protože neschopnost zaujímat aktivní polohu s sebou nese riziko 

vzniku dalších nežádoucích zdravotních poškození jako např. svalových 

kontraktur nebo dekubitů (17).  

Ve studii B. J. Kalisch sestry uváděly, že polohování je sice méně 

opomíjeným prvkem péče, než zmíněná chůze s pacienty, ale stává se, že místo 

polohování indikovaného na každé 2 hodiny, polohují třeba každé 4, 6 nebo 8 

hodin (4). Polohování pacienta tedy patří mezi prvky částečně chybějící péče, ale 

v jejím důsledku může dojít k závažné nežádoucí události. 

Krmení pacienta 

Přijímáním stravy dodáváme organismu potřebnou energii, živiny a látky, 

aby mohl správně fungovat. Proto řadíme příjem stravy mezi nejzákladnější 

lidskou potřebu dle Maslowovy pyramidy potřeb (17). Pacienti, kteří jsou 

nesoběstační v oblasti přijímání stravy, jsou plně závislí na ošetřovatelském 

personálu, a přesto patří krmení pacienta také mezi prvky často opomíjené péče. 

Problém u krmení nesoběstačných pacientů spočívá v tom, že pokud je na 

oddělení mnoho nesoběstačných, sestry je nestíhají nakrmit všechny, takže 

mnohdy krmí, když už je jídlo studené, nebo vynechají krmení úplně. U krmení 

hraje velkou roli čas (4).  
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Plánování propuštění  

Plánování propuštění je proces, který se u pacienta zahajuje co nejdříve po 

příjmu na oddělení. Cílem ošetřovatelství je pacienta připravovat na propuštění, 

hodnotit jeho potřeby a koordinovat vyšetření a léčbu tak, aby od začátku 

hospitalizace bylo všestranně připravováno jeho propuštění do domácího prostředí 

či jiného zdravotnického zařízení.  

V kvalitativní studii B. J. Kalisch však sestry přiznávaly, že zřídka kdy 

vědí, kam půjde pacient po propuštění z jejich oddělení a jestli u něj byla 

provedena adekvátní příprava (4). 

Edukace pacientů 

Edukace je proces, při kterém učí sestra nebo jiný zdravotnický pracovník 

pečovat pacienta o jeho vlastní potřeby v souvislosti s onemocněním, kterým je 

postižen.  

Pacient tímto procesem přebírá zodpovědnost za své zdraví (11). Proces 

edukace je obzvlášť důležitý, při plánování propuštění pacienta.  

Mnoho sester však identifikovalo edukaci pacientů také jako jeden z 

častých prvků chybějící péče a jako hlavní důvod uvedly, že na to není čas (4).  

Psychická podpora pacientů 

Pacient je holistická osoba s bio-psycho-sociálními potřebami. Fyzické 

onemocnění působí nejen na pacientův tělesný stav, ale také na stav duševní a 

bere nám pocit bezpečí. Potřeba bezpečí a psychické pohody je v Maslowově 

pyramidě potřeb hned na druhém místě (17).  

Sestry mnohdy cítí, že jejich pacient potřebuje psychickou podporu, ale z 

hlediska času ji nemohou plně poskytnout a bojí se jít do situace, ve které budou 

muset rozhovor s pacientem v půlce ukončit a říct mu, že jeho časový limit péče 

na ten den již vypršel (4). 

Hygiena 

Potřeba čistoty patří mezi základní biologické potřeby každého člověka. 

Vytváří se od narození prostřednictvím hygienických návyků, které jsou 

individuální (17).  
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Ačkoliv řadíme hygienickou péči o pacienta mezi základní činnosti 

ošetřovatelské péče (19), ve výzkumu B. J. Kalisch vyšlo najevo, že i tento prvek 

péče je někdy částečně opomíjen. Slovem částečně je zde myšleno, že o pacienta 

je postaráno ve smyslu základního umytí na lůžku, ale už mu není provedena 

např. celková koupel ve vaně, kvalitní hygiena dutiny ústní, nebo mu není 

vyměněno prádlo v lůžku několik dní (4).  

Dokumentace 

Přesné měření a dokumentace patří také mezi základní prvky chybějící 

péče. Dochází například k tomu, že tác pacienta je odnesen dříve, než stihneme 

zapsat množství jídla, které snědl, nebo že jde pacient do sprchy, když u něj 

zrovna není nikdo z personálu (4).  

Dohled nad pacienty 

Tento prvek péče chybí zejména, když má sestra přidělené pacienty, kteří 

jsou na vzdálených místech oddělení, nebo když má sestra na starosti pacienty, 

kteří mají velmi rozdílné požadavky na ošetřovatelskou péči. V takovém případě 

si potom sestra uvědomí na konci směny, že u pacientů, kteří se o sebe v mnoha 

oblastech dokáží postarat sami, nebyla celý den, protože pečovala o ty 

nesoběstačné (4). 

Sedm důvodů chybějící péče  

Nedostatek personálu 

Ve výzkumu B. J. Kalisch byly sestrami definovány tři hlavní situace, 

které vedly k úbytku zaměstnanců: a) výrazný početní nepoměr pacientů k 

personálu, b) směny, kde není přítomen kompletní personál nutný k hladkému 

chodu oddělení, c) neočekávané a neúnosně vysoké pracovní nároky (4). Výzkum 

ukázal, že zde existuje vztah mezi počtem pacientů na sestru a špatnými výsledky 

péče (4).  

Rothbergův výzkum dokázal, že počet 8 pacientů na jednu sestru bylo 

nejméně finančně náročné obsazení personálu v rámci jedné směny, ale zároveň 

souvisel s nejvyšší mortalitou pacientů, zatímco počet jedna sestra na čtyři 

pacienty byl nákladově nejdražší, ale jeho následkem byla menší mortalita (15).  
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Nedostatek času potřebného na jednotlivé ošetřovatelské intervence 

Jako prvky péče, které zabírají nejvíce času, byly označeny: edukace 

pacienta, chůze s pacientem, psychická podpora pacienta, plánování propuštění a 

hygiena (4). 

Špatné využívání dostupných personálních zdrojů 

Jako další důvod chybějící péče bylo identifikováno špatné využívání 

personálních zdrojů. Do této oblasti patří například situace, kdy je na směně příliš 

málo příslušníků určité kategorie personálu – např. sanitářů; nebo je na směně 

nedostatek dostatečně zkušeného personálu; nebo dále situace, kdy dochází k 

přiřazování pacientů na směně jen podle počtu, bez ohledu na závažnost jejich 

stavu (4).  

Syndrom „To není má práce“ 

Nedorozumění ze strany sester ohledně kompetencí a ochota vykonávat 

určité výkony, které patří také pod kompetence nižšího zdravotnického personálu, 

jsou také označovány za důvod chybějící péče (4). 

Uvedu příklad: Vysokoškolsky vzdělaná sestra slyší zvonit zvoneček a jde 

za pacientem. Pacient ji poprosí o podložní mísu a sestra odejde s tím, že za chvíli 

někdo přijde. Jde si sednout zpět na sesternu, a když jde kolem sanitář, řekne mu, 

aby dal danému pacientovi podložní mísu. Sanitář má zrovna na starosti 

přebalování jiného pacienta, ale sestra mu nepomůže, protože to „není náplň její 

práce“. 

Neefektivní pověřování úkoly 

Tento důvod chybějící péče zahrnuje například: a) selhání sestry při 

přístupu ke zdravotnickým asistentům – zde potom nefunguje komunikace mezi 

jednotlivými členy týmu a selhává spolupráce při plánování a péči o pacienty, b) 

přenášení odpovědnosti ze strany zdravotních sester na nižší zdravotnický 

personál, který na daný úkon nemá dostatečné znalosti nebo kompetence, nebo c) 

nedostatek dovedností v oblasti řízení konfliktních situací – například: Sestra 

poprosí sanitáře, aby dal pacientovi podložní mísu a sanitář se na ní ohradí, nebo 

jí rovnou řekne, že to nebude dělat. Sestra následně raději jeho práci dodělá, než 

aby nastal konflikt, a zanedbá jiný prvek péče (4).  
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Zvyky 

Dalším důvodem chybějící péče jsou zvyky sester, některou péči nedělat 

tak poctivě, jak by měly. Když jeden den pacienta polohují každých 6 hodin, 

místo předepsaných 3 hodin, protože nemají dostatek času, a nic špatného se 

důsledkem toho nestane, je potom samozřejmě lehčí další den také polohovat jen 

jednou za 6 hodin. 

Zapírání 

Některé sestry v sobě popírají možnost, že některá péče nebyla provedena. 

Než aby se zeptaly sanitáře, zda provedl u pacienta hygienu, raději se v sobě 

přesvědčí, že hygiena určitě byla provedena. Sestry z toho nemají dobrý pocit, ale 

dělají to a může to být důvodem ke vzniku opomenutí některého ze základních 

prvků ošetřovatelské péče (4).  

4.2.3 Jak je vnímána chybějící péče personálem a jaký má na něj dopad  

Sestry často o chybějící péči vědí, ale nevědí, jak danou situaci změnit. 

Zcela běžně se může stát, že sestra nemůže určitý prvek péče poskytnout, 

vzhledem k mnoha dalším okolnostem. Důsledky chybějící péče na personálu 

uvádí Tab. 1. d.  

Uvedu jeden příklad z publikace B. J. Kalisch (5): Sestra na ortopedickém 

oddělení přijde ráno na směnu a dostane na starost 5 pacientů. Dva z nich mají mít 

dnes převaz, tři mají dostat medikaci v 8:00 h a jeden má antibiotika předepsaná 

na 9:00 h. Jeden pacient má být přeložen v 10:00 h na rehabilitační oddělení a 

jeden je nesoběstačný v oblasti přijímání stravy. Pacienta, který potřebuje 

nakrmit, sestra nakrmí, v 8:15 h podává medikaci dle dekurzu a na oddělení 

zazvoní telefon. Volají z akutního příjmu, že přivezou pacienta, který má 

traumaticky zlomenou nohu a vedoucí sestra přidělí tohoto pacienta naší sestře, 

protože ostatní sestry mají už od rána každá po šesti pacientech. Naše sestra stihne 

podat třem pacientům léky, které měli předepsané na osmou hodinu, a přijíždí 

příjem. Sestra přijímá pacienta, zakládá dokumentaci, odebírá anamnézu a 

najednou je 9:45h. Sestra musí odvést jednoho ze svých pacientů na rehabilitační 

oddělení. Zařizuje administrativní záležitosti ohledně překladu a odváží pacienta. 

Ve chvíli, kdy se vrátí na oddělení, je 10:30. Co bylo nereálné stihnout? Sestra 

nepodala antibiotika na devátou hodinu a stále neudělala dva převazy. Antibiotika 
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už nemůže podat, protože se blíží doba další dávky. Takže podání antibiotik bylo 

zcela vynecháno a převazy byly odloženy na odpoledne.  

Ve studii od B. J. Kalisch (2009) sestry uváděly, že chybějící péče je často 

vede k pocitu frustrace, lítosti a viny. Mají strach, reagují pomocí emocí. Mezi 

sebou o tom nemluví, ale když se o tom vedou otevřené diskuze, sestry si váží 

toho, že o tom mohou mluvit (5).  

4.2.4 Chybějící péče z pohledu pacientů a její dopady na ně 

B. J. Kalisch, M. McLaughlin a B. W. Dabney udělali v roce 2012 studii, 

kde se ptali třiceti osmi pacientů na sedmi různých odděleních v několika 

nemocnicích ve středozápadním regionu USA, na jejich pohled na chybějící péči 

(Tab. 1. e) Z odpovědí pacientů rozdělili chybějící péči: a) na prvky, o kterých 

jsou pacienti schopni plně vypovídat; b) na prvky, o kterých jsou pacienti schopni 

částečně vypovídat a c) na prvky, o kterých pacienti nejsou schopni vypovídat 

(Tab. 2)  

Pacienti nemohou plně zhodnotit některé prvky ošetřovatelské péče, 

protože například neznají standardy, jak často se konkrétní prvek u nich má 

vykonávat. Některé prvky nemají šanci pacienti zhodnotit vůbec – např. péči o i. 

v. vstupy – protože to patří k části péče, na které se pacient vzhledem k tomu, že 

je to odborná sesterská kompetence, nemůže vůbec podílet. Naopak péči o dutinu 

ústní za normálních podmínek provádí sami a mohou plně zhodnotit, jak byla tato 

péče poskytnuta (6).  

Autoři výzkumu se ptali pacientů, v jakém rozsahu podle nich daný prvek 

péče chybí a z odpovědí vytvořili následující tabulku (Tab. 2): 



26 

 

Tab. 2 – Názor pacientů na kvantitu prvků chybějící péče  

 

 

Ve výzkumech B. J. Kalisch se jasně prokázala souvislost mezi časem 

určeným na jednoho pacienta za den a pády pacientů. Mezi hlavní další sledované 

následky chybějící péče patří např. dekubity, nozokomiální infekce u pacientů 

nebo opakovaná hospitalizace. 
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Tab. 1. – Koncept chybějící péče (+ Tab. 1. a – e) 

 

 

4.3 Příklad extrému v chybějící péči – Francis Report  

V letech 2005 – 2008 došlo ve Staffordské nemocnici ve Velké Británii k 

velkému nárůstu úmrtí pacientů. Příbuzní postižených se obrátili na národní 

komisi zdravotní péče. Do veřejných médií se dostaly zprávy, že v tomto časovém 

období zemřelo v nemocnici zbytečně 400 – 1200 pacientů a že úroveň prováděné 

zdravotní péče zde byla děsivá (1).  
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Případem se začal zabývat britský advokát Robert Francis, který je 

specializován v oblasti lékařského práva a problematice pochybení ve 

zdravotnictví. Vyslechl v časovém období mezi 2. 11. – 22. 12. 2009 přes 113 

svědků, kteří byli ochotní vypovídat o zkušenostech a zážitcích s péčí, kterou oni 

či jejich příbuzní přijímali ve Staffordské nemocnici (14).  

Ve výpovědích svědků byly zaznamenány případy, kdy pacienti často 

leželi velmi dlouho ve svých exkrementech a v znečištěných prostěradlech; 

asistenti nekrmili pacienty, kteří to nedokázali zvládnout bez pomoci; vodu měli 

pacienti mimo svůj dosah; i přes prosby o pomoc pacientům nikdo nepomohl s 

jejich toaletou; oděvy. Toalety byly ponechány znečištěné; nebylo zde žádné 

soukromí ani důstojnost, dokonce i při umírání. Pacienti byli tříděni na akutním 

příjmu netrénovaným a nezkušeným personálem; a pečující personál často nejevil 

zájem o léčbu pacientů a přistupoval k nim s velkou apatií (14).  

Robert Francis shrnul početné varovné signály do zprávy, kterou poslal 9. 

6. 2010 parlamentu (14). Ve zprávě byly také zmiňovány důvody chybějící péče. 

Jedním z mnoha důvodů byl velký nedostatek zaměstnanců, protože zde panovala 

kultura šikany, vedoucí pracovníci ignorovali rozsah problémů a omezili počet 

zaměstnanců, aby vytvořili „peníze - šetřící“ systém. Manažeři byli zaměřeni na 

to, aby získali podporu nadace a na kvalitu péče nebrali ohled (1). 

Následkem celé této kauzy bylo vládou vyhlášeno velké veřejné šetření, 

kterému předsedal Robert Francis a jehož výstupem byl obsáhlý dokument - tzv. 

„Francis Report“, vydaný v roce 2013, který shrnuje celou kauzu, výsledky šetření 

a návrhy řešení situace (14).  
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5 Hodnocení kvality péče v ČR 

5.1 Hodnocení kvality a bezpečí 

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, platný od 6. listopadu 2011 udává poskytovatelům zdravotní služby 

povinnost, zavést v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních 

služeb, interní systém hodnocení kvality a bezpečí na jejich pracovišti (20).  

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve Věstníku č. 16/2015 minimální 

požadavky pro zavedení tohoto interního systému hodnocení kvality a bezpečí 

poskytovaných zdravotních služeb. Jeho základním principem je sebekritické 

hodnocení všech oblastí poskytované péče a hledání případných nedostatků (18).  

5.2 Sledování spokojenosti pacientů jako součást hodnocení kvality 

a bezpečí 

K vyhledávání nedostatků pomáhá také pravidelné sledování spokojenosti 

pacientů. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost stanovit si postup a 

frekvenci sledování spokojenosti pacientů, stanovit způsob interpretace zjištěných 

výsledků, a začlenit je do celkového interního systému hodnocení kvality a 

bezpečí (18).  

Výstupem celého hodnocení kvality a bezpečí v daném zařízení má být 

přijímání opatření ke zlepšení nalezených nedostatků, další hodnocení, a 

sledování vývoje a kvality bezpečí (18).  

Ministerstvo zdravotnictví vyvěsilo na svých webových stránkách online 

dotazník, kde mohou pacienti na národní úrovni hodnotit kvalitu zdravotních 

služeb v oblasti ambulantní péče. 
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Empirická část 

Úvod do empirické části 
Hana Locihová ve své disertační práci o chybějící péči vytvořila dotazník 

na základě vzoru B. J. Kalisch, která se konceptem chybějící péče zabývá již 

několik let v zahraničí. Locihová oslovila prezidium České asociace sester a 

prezidium Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek a dotazník vyvěsila 

na web www.osetrovatelstvi.info. Dotazník byl určen pro všeobecné sestry, které 

pracují v lůžkových zdravotnických zařízeních. Výzkum probíhal od 1. listopadu 

2013 do 1. února 2014 a cílem bylo zmapovat rozsah konceptu chybějící péče ve 

zdravotnických zařízeních v České a Slovenské republice (10).  

V Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze se 

v roce 2016 provedlo šetření na základě dotazníku Locihové, které mělo zmapovat 

množství výskytu chybějící péče. Výsledky tohoto šetření však vzbuzovaly 

pochybnost, a proto se rozhodlo, že se šetření zopakuje. 

6 Metodika výzkumu 

6.1 Cíl  

Cílem empirické části této práce bylo změřit množství chybějící péče 

v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a zjistit, jaké důvody k ní vedou. 

6.2 Metoda výzkumu 

Jako metoda pro sběr dat byl zvolen dotazník Hany Locihové, který byl 

modifikován pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní 

nemocnice. 

6.2.1 Modifikace dotazníku pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice 

U šetření v Ústřední vojenské nemocnici v roce 2016 se předpokládalo, že 

nemocnice dopadne dobře s mírou poskytované péče, vzhledem k tomu, jak je 

nemocnice prezentována uvnitř i mimo své brány. Výsledky ale moc 

nenaplňovaly hypotézy, což vyvolalo jisté pochybnosti o správnosti provedeného 

šetření. Jednotlivé prvky dotazníku byly důkladně rozebrány a byla zvážena jeho 

modifikace. Důvodem modifikace byla hypotéza, že nebyl respondentům 

dostatečně vysvětlen princip správného vyplňování dotazníku. 
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Modifikace probíhala ve dvou fázích. 

První fáze modifikace  

První fáze modifikace probíhala 9. 8. 2017. Původní domněnka byla, že 

tato modifikace bude finální, ale ve výsledku bylo potřeba doladit ještě některé 

detaily v další fázi modifikace. 

První strana dotazníku (Obr. 1)  

Při první modifikaci dotazníku jsme se domnívali, že bude nejlepší, když 

dotazník nebude jen pro všeobecné sestry, ale bude pro všechen nelékařský 

personál, který péči poskytuje, protože cílem je zjistit, jaká péče je pacientům 

dána, bez ohledu na to, kdo ji podává. Hypotéza k tomu, že první šetření dopadlo 

špatně, byla, že nebyla respondentům jasně poskytnuta instrukce, jakým 

způsobem má být dotazník vyplněn – tzn., že mají vyplňovat dotazník v závislosti 

na tom, jaká péče je pacientům, bez ohledu na to kým, poskytnuta. Proto byly na 

první stranu napsány jasně instrukce – kdo a jak, má dotazník vyplňovat – a byl 

přidán vzorový příklad, který teoretickou instrukci podpořil praktickou ukázkou. 

Dále byla připojena kolonka pro vyplnění data, kliniky a oddělení, kde daný 

respondent pracuje a zároveň odstraněna otázka: „Ve kterém státě pracujete?“, 

protože je výzkum zaměřen pouze na Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou 

fakultní nemocnici, která je v České republice. Oddíl „Prvky konceptu chybějící 

péče“ byl přesunut na 3. stranu. 
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Obr. 1 – první strana původního dotazníku a dotazníku z první  fáze modifikace 

 

Druhá strana dotazníku (Obr. 2)  

Na druhé straně dotazníku byla přidána pro respondenty k vyplnění 

tabulka, která pojednává o struktuře a počtu členů týmu ve směně a také zde byla 

přidána tabulka osobních údajů z první strany původního dotazníku, kde byly 

doplněny další možnosti k výběru. U položky „Nejvyšší dosažené vzdělání“ byly 

doplněny odpovědi a) základní + sanitářský kurz, b) střední + sanitářský kurz, c) 

SZŠ + PSS (střední zdravotnická škola + pomaturitní specializační studium). V 

položce „Vaše postavení ve zdravotnickém zařízení“ byly doplněny odpovědi: a) 

ošetřovatel/ka, b) Zdravotnický asistent, c) sanitář/ka. Tyto odpovědi byly 

doplněny, protože bylo rozhodnuto, že dotazník bude pro všechny členy týmu, 

poskytující ošetřovatelskou péči. 
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Obr. 2 – druhá strana nového, první fází modifikovaného dotazníku 

 

Třetí strana dotazníku (Obr. 3) 

Na třetí stranu modifikovaného dotazníku byl přidán oddíl: „Prvky 

(intervence) konceptu chybějící péče“. Jednotlivé otázky na respondenty byly 

pouze stylisticky upraveny. Otázky č. 4, 5, 6, 7, 11 a 13, byly označeny symbolem 

„ * „ ,  který podle instrukcí na první straně značil otázky, které mají vyplňovat 

pouze sestry nebo zdravotničtí asistenti, protože na vykonávání daných prvků 

péče nemají sanitáři ani ošetřovatelé kompetence. 
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Obr.3 – druhá strana původního a třetí strana v první fázi modifikovaného 

dotazníku  

 

Čtvrtá a pátá strana dotazníku (Obr. 4 a Obr. 5) 

Obr. 4 – třetí strana původního dotazníku a čtvrtá strana v první fázi 

modifikovaného dotazníku 
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Na čtvrté a páté straně byly opět provedeny pouze stylistické změny. Místo 

výrazu „case mix pacientů“ byl použit výraz „skladba pacientů“, aby to bylo pro 

respondenty srozumitelnější a nápis „ nedostatek tzv. nižších zdravotnických 

pracovníků“ byl změněn na „nedostatek sanitářů“, protože byl brán ohled na to, 

že v ÚVN není moc ošetřovatelů a že určitá část péče, je závislá hlavně na 

sanitářích. Konec dotazníku byl doplněn o poděkování respondentům za vyplnění. 

 

Obr. 5 – čtvrtá strana původního a pátá strana první fází modifikovaného 

dotazníku 

 

Druhá fáze modifikace 

Druhá fáze modifikace dotazníku probíhala 10. 8. 2017. Nebylo stále 

jasné, jak bude dotazník nejefektivněji sledovat stav péče. V průběhu se objevily 

ještě mírné potřeby změny. 

První strana finální modifikace (Obr. 6) 

Po zvážení bylo rozhodnuto, že se bude dotazník přeci jen rozdávat pouze 

všeobecným sestrám a zdravotnickým asistentům a pro upřesnění výzkumu bude 
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sledovat dané prvky péče jen na standardních odděleních. Důvodem k tomuto 

rozhodnutí bylo, že některé prvky (např. podávání teplé stravy) se na jednotkách 

intenzivní péče v některých případech nemohou uskutečnit (protože je pacient 

např. na umělé plicní ventilaci a stravu přijímá jiným způsobem) a mohlo by to 

respondenty zmást. Také padly obavy, že to, že některé otázky mají vyplňovat 

pouze všeobecné sestry/zdravotničtí asistenti, by mohlo také způsobit zbytečné 

komplikace a zmatek. Příklad špatně zodpovězené otázky byl pouze mírně 

upraven, aby směřoval na aktuální respondenty (všeobecné sestry a zdravotnické 

asistenty na standartních odděleních).  

Velká regulace byla provedena v oblasti osobních údajů. Byly odstraněny 

veškeré prvky osobních údajů, podle kterých by mohli být respondenti 

identifikováni, protože: a) by se mohli respondenti kvůli možné identifikaci 

zdráhat dotazník vyplnit, a b) osobní údaje k zjištění míry poskytnuté péče 

pacientům nejsou potřeba. Proto zůstalo k vyplnění pouze oddělení, a jestli je 

daný respondent na oddělení spokojen – což je pouze informační fakt, kdyby se 

chtělo sledovat, jak souvisí chybějící péče a spokojenost personálu. 

Dále byla přidána tabulka, kde respondenti vyplní celkový počet členů 

týmu na druh směny – což s mírou chybějící péče také souvisí. 

Další strany dotazníku už se neměnily. 

 

Obr. 6 – druhá fáze modifikace dotazníku 
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6.2.2 Finální verze dotazníku  

Finální verze dotazníku má tedy čtyři strany (Příloha 1). Sleduje třináct 

prvků chybějící péče (rehabilitační ošetřování, polohování pacientů, podávání 

stravy, podávání medikace, měření a hodnocení životních funkcí, zaznamenávání 

do dokumentace, edukace pacienta, koupel pacienta, péče o dutinu ústní, mytí 

rukou po výkonu u pacienta, péče o invazivní vstupy, reagování na zvoneček a 

použití měřících technik a škál při změně stavu pacienta) a čtrnáct potenciálních 

důvodů chybějící péče (nedostatek personálu, skladba pacientů na oddělení, 

nedostatek sanitářů/ošetřovatelů, nedostatek léčivých přípravků pro pacienty, 

nedostatečné technické vybavení, nedostatečné předávání mezi směnami, nezájem 

sester poskytovat péči, postoj „proč se mám starat já, když se ostatní nestarají“, 

nadměrná zátěž v podobě administrativních prací, vedení dokumentace 

v procentech, poskytování péče ve formě ošetřovatelského procesu, role 

ošetřovatelských diagnóz, spokojenost s dokumentací a tvrzení, že všeobecné 

sestry zaujímají negativní postoj k ošetřovatelské dokumentaci). 

6.3 Výběr vzorku 

Dotazník byl určen pro všeobecné sestry a zdravotnické asistenty/praktické 

sestry, které poskytují péči na standardním oddělení interního nebo chirurgického 

typu. Pro standardní oddělení bylo rozhodnuto, protože na oddělení intenzivní 

péče mohou nastat situace, kdy se některé prvky základní péče nemohou provádět 

z důvodu vážnosti stavu pacienta a mohlo by to výzkum zkreslit. 

Dohromady bylo rozdáno 120 dotazníků z čehož se vrátilo správně 

vyplněných 92. Návratnost dotazníku byla tedy 90,4%. 

V rámci oddělení interního typu byly dotazníky rozdány všeobecným 

sestrám a zdravotnickým asistentům/praktickým sestrám v Ústřední vojenské 

nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze na oddělení rehabilitační a 

fyzikální medicíny a oddělení následné péče;  oddělení všeobecných interních 

lůžek; oddělení dermatovenerologie; oddělení neurologie; oddělení infekčních 

nemocí; oddělení psychiatrie; oddělení gastroenterologie; oddělení kardiologie a 

oddělení dlouhodobé péče (LDN). 

V rámci oddělení chirurgického typu byly dotazníky rozdány všeobecným 

sestrám a zdravotnickým asistentům v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské 
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fakultní nemocnici v Praze na oddělení urologie; oddělení ortopedie; očním 

oddělení; oddělení otorhinolaryngologie; oddělení chirurgie; oddělení 

gynekologie; oddělení neurochirurgie a oddělení dlouhodobé intenzivní péče 

(DIOP). 

6.4 Sběr dat 

Domněnka byla, že chyba, která nastala při šetření v roce 2016, byla, že 

byl špatně pochopen účel dotazníku. Při rozdávání dotazníků byl proto ústně 

uváděn respondentům příklad špatného pochopení dotazníku.  

Tímto vzorovým příkladem byla situace, kdy byla v dotazníku otázka 

týkající se provádění hygienické péče u pacienta. V příkladu si sestry 

respondentky při vyplňování dotazníku řekly, že hygienickou péči u nich na 

oddělení provádí sanitář a tak v dotazníku zaškrtly, že péči ony samy 

nevykonávají. Účelem dotazníku ale bylo zjistit, jaká péče je a jaká není 

pacientům na oddělení poskytnuta, bez ohledu na to, kým ze zdravotnického 

personálu. Proto byl dotazník mírně modifikován, na úvodní stránku byl písemně 

znázorněn tento vzorový příklad a při rozdávání dotazníků byl ještě ústně 

vysvětlen, aby se předešlo případné stejné chybě v aktuálním šetření. 

První část dotazníků byla rozdána v pátek 18. 8. 2017. Dotazníky byly 

rozdány dopoledne s prosbou, aby je sestry co nejdříve vyplnily a s oznámením, 

že si pro vyplněné dotazníky odpoledne přijdeme. Tato metoda se osvědčila. 

Další část dotazníků byla rozdána ve středu 5. 9. 2017 na rozhraní denní a 

noční služby. Ke konci denní služby byly rozdány dotazníky a byly ústně podány 

instrukce sestrám z denní služby a následně se čekalo na sestry, které přijdou na 

noční službu, a těm byly dotazníky také rozdány a byly jim sděleny instrukce k 

vyplňování. Všem bylo oznámeno, že si pro dotazníky přijdeme ráno následující 

den, až se bude noční služba střídat s denní službou. Domněnka byla, že touto 

metodou bude sebráno více dotazníků, protože na noční službě bude více času 

k vyplnění. Ráno ale bylo naopak vráceno několik dotazníků nevyplněných. 

Poslední část dotazníků byla rozdána 10. 10. 2017 už jen na odděleních, ze 

kterých byl do této chvíle vyplněn malý počet dotazníků. Rozdány byly opět 

dopoledne a odpoledne byly sebrány, vzhledem ke špatné zkušenosti z rozdávání 

mezi službami. 
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Reakce sester na dotazníky a ochota vyplňovat byla různá. Několik sester 

nesouhlasilo s tím, že v dotazníku není možnost vyplnit, že některou péči 

nevynechají nikdy – nejpozitivnější možnost odpovědi v dotazníku je že sestra 

nějaký prvek péče vzácně nevykoná, což ale neznamená to samé, jako když daný 

prvek péče vykoná vždy. Dotazník byl ale takto postaven úmyslně, protože bylo 

počítáno s tím, že může nastat situace, kdy danou péči nelze vykonat. Jako příklad 

takové situace byla sestrám uváděna situace, kdy je potřeba náhle provést u 

někoho z pacientů resuscitaci. V danou chvíli je vše soustředěno na proces 

resuscitace a některé prvky péče se musí u jiných pacientů vynechat, nebo odložit 

na později. 
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7 Analýza dat 
Odpovědi z vyplněných dotazníků byly přepsány do tabulky MS Excel. Ze 

získaných dat byl vygenerován ke každé otázce nejprve jeden souhrnný graf, a 

poté dva grafy, které porovnávaly odpovědi z interních a chirurgických oddělení. 

7.1 Výsledky šetření 

7.1.1 Prvky chybějící péče v Ústřední Vojenské nemocnici 

Rehabilitační ošetřování 

Graf 1. a – Míra chybění prvku rehabilitačního ošetřování 

 

V oblasti rehabilitačního ošetřování, do kterého řadíme např. chůzi s 

pacientem je z grafu (Graf 1. a) patrné, že zhruba jedné třetině respondentů se 

stane, že požadované intervence někdy nezvládnou u pacientů zrealizovat. Devět 

respondentů uvedlo, že tyto intervence nevykonávají často. Větší polovina 

respondentů (57%) tyto intervence vykonává pravidelně. 
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Graf 1. b – porovnání míry chybění prvku rehabilitačního ošetřování, na interních 

a chirurgických odděleních 

 

V grafu (Graf 1. b), který porovnává oddělení interního a chirurgického 

typu je vidět, že na odděleních chirurgického typu se rehabilitační ošetřování 

provádí méně než na odděleních interního typu.  

Polohování pacienta 

Graf 2. a – Míra chybění polohování pacientů 

 

V oblasti polohování pacientů uvedlo (Graf 2. a) 72 respondentů (77,4%), 

že polohují pacienty pravidelně a pouze u 19 respondentů se zřídka stane, že 
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pacienta nepolohují každé tři hodiny nebo dle ordinace lékaře. Dva respondenti 

uvedli, že intervenci v oblasti polohování neprovádí často. 

 

Graf 2. b - porovnání míry chybění prvku polohování, na interních a 

chirurgických odděleních 

 

Ze srovnávacího grafu (Graf 2. b) je patrné, že větší výskyt pochybení v 

polohování je na odděleních chirurgických. 

Krmení pacienta teplým jídlem 

Graf 3. a – Míra chybění krmení pacienta teplým jídlem 
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90 % respondentů uvedlo (Graf 3. a), že pacient, který není soběstačný v 

oblasti přijímání stravy, dostane teplou stravu pravidelně. Na úkor toho jeden 

respondent uvedl, že se teplá strava pravidelně nepodává. Osm zbylých 

respondentů uvedlo, že se zřídka stane, že nesoběstačný pacient není teplým 

jídlem nakrmen. 

 

Graf 3. b - porovnání míry chybění prvku krmení pacienta teplým jídlem, na 

interních a chirurgických odděleních 

 

V tomto případě dopadla interní a chirurgická oddělení téměř stejně a 

výsledky ukazují, že krmení pacienta teplým jídlem je jeden z prvků péče, který v 

péči chybí jen velmi zřídka. 
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Podávání léků v určeném časovém limitu (tolerance zpoždění max. 30 minut) 

 

Graf 4. a – Míra chybění podávání léků v určeném časovém limitu 

 

V oblasti podávání léků uvedlo (Graf 4. a) 59 respondentů (63,4 %), že 

zvládá podat pacientům léky v předepsaném časovém limitu. Jedna třetina 

respondentů uvedla, že se zřídka stane, že nedodrží časový limit 30 minut. Dva 

respondenti uvedli, že nedodrží časový limit u podávání léků pravidelně a jeden 

respondent zaškrtnul, že se mu to stává často. 

 

Graf 4. b - porovnání míry chybění prvku včasného podání medikace, na interních 

a chirurgických odděleních 
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Z porovnávacího grafu (Graf 4. b) je zjevné, že se jak na oddělení 

interního, tak na oddělení chirurgického typu stává, že se nedodrží časový limit 

při podávání léků, přesto, že tolerance zpoždění je 30 minut. Procentuálně jsou na 

tom interní oddělení mírně lépe, než oddělení chirurgická. 

Měření a hodnocení životních funkcí 

Graf 5. a – míra chybění prvku měření a hodnocení životních funkcí 

 

Pouze 10 respondentů uvedlo, že se jim zřídka stane, že neprovedou 

potřebné změření a zhodnocení životních funkcí. Zbylých 83 respondentů provádí 

tuto intervenci pravidelně. 

Graf 5. b - porovnání míry chybění prvku měření a hodnocení životních funkcí, na 

interních a chirurgických odděleních 
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Na interních i chirurgických odděleních uvedl stejný počet respondentů, že 

měření životních funkcí zřídka nevykoná. (Graf 5. b) Je tedy zřejmé, že tento 

prvek se v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici, dá zařadit 

mezi chybějící péči jen velmi okrajově. 

Zaznamenávání všech dat do zdravotnické dokumentace 

Graf 6. a – míra chybění prvku zaznamenávání všech dat do zdravotnické 

dokumentace 

 

V oblasti zaznamenávání všech dat do zdravotnické dokumentace uvedli 

tři respondenti, že tuto činnost často nevykonají. (Graf 6. a) Čtvrtina respondentů 

tuto činnost nevykoná jen zřídka. Zbylých 72% respondentů zaznamenává 

všechna data do zdravotnické dokumentace pravidelně. 
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Graf 6. b - porovnání míry chybění prvku zaznamenávání všech dat do 

zdravotnické dokumentace, na interních a chirurgických odděleních 

 

Procentuálně dopadla interní i chirurgická oddělení v této oblasti téměř 

stejně. Zaznamenávání dat do zdravotnické dokumentace se striktně dodržuje na 

většině oddělení a jen málokdy se stane, že se nezaznamenají data všechna.  

Edukace pacienta 

Graf 7. a – míra chybění prvku edukace pacienta 

 
Více než tři čtvrtiny respondentů uvedlo, že edukace pacienta není prvkem 

chybějící péče na jejich oddělení. Šestnáct respondentů uvedlo, že se zřídka stane, 
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že nějakého pacienta nezvládnou edukovat. Dva respondenti uvedli, že se edukace 

nedostane pacientům na jejich oddělení často a jeden udal, že se chybění tohoto 

prvku děje pravidelně. (Graf 7. a) 

 Graf 7. b - porovnání míry chybění prvku edukace pacienta, na interních a 

chirurgických odděleních 

 

V porovnání (Graf 7. b) je edukace procentuálně více opomíjený prvek 

péče na odděleních interního typu. Tři respondenti, kteří uvedli, že je tento prvek 

chybějící často, či dokonce pravidelně, jsou ale z oddělení chirurgických. 

Koupel pacienta a péče o pokožku 

Graf 8. a – míra chybění prvku koupel pacienta a péče o pokožku 
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  85% respondentů uvedlo (Graf 8. a), že na jejich oddělení dostávají 

pacienti pravidelně koupel a kompletní péči o pokožku. Pouze 12 respondentů 

uvedlo, že zřídka tuto péči pacienti nedostanou a dva respondenti zvolili odpověď, 

že tuto péči nedostanou pacienti často. 

 

Graf 8. b - porovnání míry chybění prvku koupel pacienta a péče o pokožku, na 

interních a chirurgických odděleních 

 

Z porovnávacích grafů (Graf 8. b) je zřejmé, že na odděleních 

chirurgického typu je koupel pacienta a péče o jeho pokožku mírně častější prvek 

chybějící péče, ale celkově se dá říci, že tento prvek na odděleních v Ústřední 

vojenské nemocnici – vojenské fakultní nemocnici téměř nechybí. 

Péče o dutinu ústní 

Graf 9. a – míra chybění prvku péče o dutinu ústní 
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Péče o dutinu ústní se jeví jako více chybějící prvek péče, než např. 

celková koupel pacienta a péče o jeho pokožku. Jeden respondent uvedl, že se tato 

péče u nich na oddělení pravidelně nevykonává a pět respondentů uvedlo, že se 

nevykonává často. (Graf 9. a) Více než čtvrtina respondentů udalo, že tuto péči 

nevykonají zřídka, ale pořád to neznamená, že ji vykonávají vždy. Zbylých 60,2 

% respondentů uvedlo, že péči o hygienu ústní dostanou pacienti na jejich 

oddělení vždy. 

 

Graf 9. b - porovnání míry chybění prvku péče o dutinu ústní, na interních a 

chirurgických odděleních 

 

Procentuálně jsou na tom interní oddělení téměř stejně jako oddělení 

chirurgická. (Graf 9. a) Na odděleních chirurgického typu ale uvedlo více 

respondentů, že se péče o dutinu ústní u nich na oddělení neprovádí často. 
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Mytí rukou po výkonu u pacienta 

Graf 10. a – míra chybění péče prvku mytí rukou po výkonu u pacienta 

  

Tento prvek spadá spíše pod činnosti pečujících, než pod samotnou péči, 

kterou dostává pacient. Nicméně je velmi důležité tento prvek provádět, protože 

spadá pod základní ochranu pacientů před nozokomiálními nákazami. Přes 80 % 

respondentů uvedlo, že si pravidelně myjí ruce po výkonu u pacienta. (Graf 10. a) 

16,1 % respondentů uvedlo, že zřídka hygienu rukou po výkonu u pacienta 

nevykoná a 2 respondenti uvedli, že tuto intervenci nevykonají často. 

 

Graf 10. b - porovnání míry chybění prvku mytí rukou po výkonu u pacienta, na 

interních a chirurgických odděleních 
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Procentuálně jsou na tom interní i chirurgická oddělení srovnatelně (Graf 

10. b). Dalo by se říci, že většina respondentů hygienu rukou po výkonu u 

pacienta vykonává vždy a že tento prvek je chybějící jen zřídka kdy. 

Péče o invazivní vstupy 

Graf 11. a – míra chybění prvku péče o invazivní vstupy 

  

Pouze 5 % respondentů uvedlo, že se péče o invazivní vstupy zřídka na 

jejich oddělení zanedbá (Graf 11. a) Zbylých 88 respondentů – tedy téměř 95 % 

uvedlo, že tento prvek péče u nich na oddělení nechybí. 

 

 Graf 11. b - porovnání míry chybění prvku péče o invazivní vstupy, na interních a 

chirurgických odděleních 
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Celkově je péče o invazivní vstupy téměř vždy vykonávaný prvek péče a 

to jak na odděleních chirurgických, tak na odděleních interních (Graf 11. b) 

Příchod na zvoneček do pěti minut 

Graf 12. a – míra chybění prvku příchodu na zvoneček do 5 minut od výzvy 

pacientem 

  

Více než tři čtvrtiny respondentů zaznamenaly, že u nich na oddělení 

nemusí pacient nikdy čekat déle než pět minut, než někdo z pečujících přijde a 

zareaguje tak na jeho výzvu (Graf 12. a) Jeden respondent uvedl, že se na jeho 

oddělení nestihne do pěti minut zareagovat na signalizační zařízení často. Dvacet 

respondentů uvedlo, že se stane zřídka, že se nestihne do pěti minut od výzvy 

pacientem pomocí signalizačního zařízení, k němu přijít.   

 

Graf 12. b - porovnání míry chybění prvku příchodu na zvoneček do 5 minut od 

výzvy pacientem, na interních a chirurgických odděleních 
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Na chirurgických odděleních je trochu větší problém s příchodem k 

pacientovi do pěti minut od výzvy, než na odděleních chirurgických (Graf 12. b). 

Nicméně pořád převládá fakt, že tento prvek péče je opomíjen jen zřídka a 

většinou se ho daří splnit do daného časového limitu. 

Použití měřících škál a technik při změně stavu pacienta 

Graf 13. a – míra chybění prvku použití měřících technik a škál 

  

Více než polovina (62,4 %) respondentů uvedla, že používají měřící 

techniky a škály při změně stavu pacienta pravidelně (Graf 13. a). 28 respondentů 

(30,1 %) ale uznalo, že se jim zřídka stane, že tyto škály nepoužijí. Sedm 

respondentů uvedlo, že měřící techniky a škály při změně stavu pacienta 

nepoužívají často. 
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Graf 13. b – porovnání míry chybění prvku použití měřících škál a technik, na 

interních a chirurgických odděleních 

  

Většina respondentů, kteří uvedli, že měřící techniky a škály nepoužívají 

často, pocházeli z oddělení chirurgického typu (Graf 13. b). Jinak je tento prvek 

péče opomíjen jen zřídka. 

7.1.2 Důvody chybějící péče 

Nedostatek personálu 

Graf 14. a – nedostatek personálu jako důvod chybějící péče 

  

Necelých 40 % respondentů naprosto souhlasí s tvrzením, že jedním z 

důvodů chybějící péče, je nedostatek personálu. Čtvrtina respondentů uvedlo, že s 
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tímto tvrzením souhlasí spíše – takže si myslí, že tento důvod má v chybějící péči 

určitou roli, ale zároveň to není její hlavní příčinou. Šest respondentů uvedlo, že s 

tímto tvrzením naprosto nesouhlasí a necelých 30 % (27 respondentů) uvedlo, že s 

tímto tvrzením nesouhlasí spíše (Graf 14. a) 

 

Graf 14. b - nedostatek personálu jako důvod chybějící péče, porovnání interních 

a chirurgických oddělení 

 

 

Na chirurgických odděleních jsou všeobecné sestry a zdravotničtí 

asistenti/praktické sestry více přesvědčeni, že důvodem chybějící péče je 

nedostatek personálu, než na odděleních interního typu (Graf 14. b). Na 

odděleních interního typu je i větší počet respondentů, kteří s tvrzením, že za 

chybějící péčí stojí nedostatek personálu, naprosto nesouhlasí. Přibližně polovina 

respondentů na obou typech oddělení si není jistá, zda je nedostatek personálu 

primárním důvodem chybějící péče, ale uznává, že jistou roli hraje. 
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Skladba pacientů na oddělení 

Graf 15. a – skladba pacientů na oddělení jako důvod chybějící péče 

  

Skladbou pacientů na oddělení je myšlen stav pacientů – tedy pokud 

myslíme, že důvodem chybějící péče je skladba pacientů na oddělení, znamená to, 

že na oddělení je mnoho pacientů v příliš vážném stavu, který vyžaduje větší péči 

a tudíž může docházet k nezvládání některých prvků péče. Více než čtvrtina 

respondentů uvedla, že s tímto tvrzením naprosto souhlasí (Graf 15. a) Oproti 

tomu 5 % respondentů s tímto tvrzením naprosto nesouhlasí a nevnímá skladbu 

pacientů jako možný důvod chybějící péče. Téměř 70 % respondentů spíše 

souhlasí či spíše nesouhlasí, tj. že vnímají tento faktor jako důvod chybějící péče 

jen částečně. 

Graf 15. b skladba pacientů na oddělení jako důvod chybějící péče, porovnání 

interních a chirurgických oddělení 
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Procentuálně se interní a chirurgická oddělení v odpovědích téměř shodují 

a je patrné, že tento faktor hraje převážně pozitivní roli v přesvědčení 

všeobecných sester a praktických sester / zdravotnických asistentů, že jde o jeden 

z důvodů chybějící péče (Graf 15. b) 

Nedostatek sanitářů / ošetřovatelů 

Graf 16. a – nedostatek sanitářů/ošetřovatelů jako důvod chybějící péče 

  

Cca dvě třetiny všeobecných sester a zdravotnických asistentů souhlasí, že 

nedostatek sanitářů nebo ošetřovatelů je jedním z důvodů chybějící péče. 10 % 

respondentů s tímto tvrzením naprosto nesouhlasí a téměř 25 % s tím nesouhlasí 

spíše. 

Graf 16. b - nedostatek sanitářů/ošetřovatelů jako důvod chybějící péče, 

porovnání interních a chirurgických oddělení 
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Z porovnávacího grafu (Graf 16. b) je zřejmé, že na odděleních 

chirurgického typu je o 10 % více všeobecných sester nebo zdravotnických 

asistentů / praktických sester, kteří jsou přesvědčeni, že nedostatek sanitářů či 

ošetřovatelů je jedním z důvodů chybějící péče. Počet respondentů, kteří s tímto 

tvrzením naprosto nesouhlasí, je na obou typech oddělení stejný. Kolem poloviny 

respondentů na obou typech oddělení není zcela přesvědčeno ani o pravdivosti ani 

o nepravdivosti tvrzení. 

Nedostatek léčivých přípravků pro pacienty 

Graf 17. a – nedostatek léčivých přípravků jako důvod chybějící péče 

 

  

Pouze dva respondenti uvedli, že naprosto souhlasí s tím, že jedním z 

důvodů chybějící péče je nedostatek léčivých přípravků pro pacienty a devět 

respondentů s tím také spíše souhlasí (Graf 17. a). Zbylých 88,2 % respondentů 

tento faktor nepovažuje za důvod chybějící péče. 
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Graf 17. b - nedostatek léčivých přípravků jako důvod chybějící péče, porovnání 

interních a chirurgických oddělení 

  

Na interních odděleních je o 7 % více všeobecných sester nebo 

zdravotnických asistentů/praktických sester, kteří nesouhlasí s tvrzením, že 

nedostatek léčivých přípravků je důvodem chybějící péče (Graf 17. b). Oproti 

tomu se na chirurgických odděleních vyskytuje o necelých 8 % více respondentů, 

kteří s tímto tvrzením spíše souhlasí. 

Nedostatečné/nefunkční technické vybavení 

Graf 18. a – nedostatečné technické vybavení jako důvod chybějící péče 
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Cca dvě třetiny respondentů nesouhlasí s tvrzením, že nedostatečné nebo 

nefunkční technické vybavení je důvodem chybějící péče (Graf 18. a). Pět (5,38 

%) respondentů naopak naprosto s tímto tvrzením souhlasí. Zbylých 23,7 % s 

tímto tvrzením souhlasí spíše, tzn. vnímají tento prvek jen částečně jako důvod 

chybějící péče. 

 

Graf 18. b nedostatečné technické vybavení jako důvod chybějící péče, porovnání 

interních a chirurgických oddělení 

 

  

Z porovnávacího grafu (Graf 18. b) je zřejmé, že z respondentů 

odpovídajících na interních odděleních, není nikdo naprosto přesvědčen, že 

jedním z důvodů chybějící péče, je nedostatečné nebo nefunkční technické 

vybavení. Jen 7 respondentů z těchto oddělení považuje toto tvrzení jako 

pravdivé, pouze částečně. Naproti tomu na chirurgických odděleních se téměř 

třetina respondentů s tímto důvodem nějakým způsobem ztotožňuje.  
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Nedostatečné předání pacientů předchozí směnou nebo sestrou z jiného 

oddělení 

Graf 19. a – nedostatečné předání směny jako důvod chybějící péče 

  

Téměř 84 % respondentů spíše nebo naprosto nesouhlasí s tvrzením, že 

důvodem chybějící péče je nedostatečné předání pacientů předchozí směnou nebo 

sestrou z jiného oddělení (Graf 19. a). Naproti tomu 11,8 % respondentů s 

tvrzením spíše a 4,3 % naprosto souhlasí. 

 

Graf 19. b – nedostatečné předání směny jako důvod chybějící péče, porovnání 

interních a chirurgických oddělení 
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Na chirurgických odděleních byli 4 respondenti přesvědčeni, že důvodem 

chybějící péče je nedostatečné předání pacientů mezi směnami nebo odděleními, 6 

respondentů s tímto tvrzením souhlasí pouze částečně a zbylých 44 respondentů 

(81,5 %) s tvrzením spíše nebo naprosto nesouhlasí. Na interních odděleních s 

tvrzením spíše souhlasí pouze 5 respondentů a zbytek s tvrzením spíše nebo 

naprosto nesouhlasí. 

Nezájem sester poskytovat péči dle potřeb pacientů 

Graf 20. a – nezájem sester poskytovat péči dle potřeb pacientů jako důvod 

chybějící péče 

  

S tvrzením, že důvodem chybějící péče je nezájem sester, poskytovat péči 

dle potřeb pacientů, určitým způsobem souhlasilo pouze 11 respondentů (necelých 

12 %). Dalších 33,3 % respondentů s tímto tvrzením spíše nesouhlasí a necelých 

55 % naprosto nesouhlasí (Graf 20. a) 
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Graf 20. b – nezájem sester poskytovat péči dle potřeb pacientů jako důvod 

chybějící péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

  

Na interních odděleních je větší procento respondentů, kteří naprosto 

nesouhlasí s nezájmem sester poskytovat péči dle potřeb pacientů, jako s důvodem 

chybějící péče, než na odděleních chirurgických (Graf 20. b). Na chirurgických 

odděleních naopak 4 respondenti uvedli, že toto tvrzení naprosto ztotožňují s 

jedním z důvodů chybějící péče. 

Postoj „Proč se mám starat jen já, když se ostatní nestarají a prochází jim to?“ 

Graf 21. a - postoj „Proč se mám starat jen já, když se ostatní nestarají a 

prochází jim to?“, jako důvod chybějící péče 
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Sedm respondentů uvedlo, že naprosto souhlasí s postojem sester „proč se 

mám starat jen já, když se ostatní nestarají a prochází jim to?“, jako s důvodem 

chybějící péče (Graf 21. a). Čtrnáct respondentů s tímto postojem souhlasí pouze 

částečně. Cca jedna třetina respondentů s tímto tvrzením spíše nesouhlasí a téměř 

polovina nesouhlasí naprosto. 

 

Graf 21. b - postoj „Proč se mám starat jen já, když se ostatní nestarají a 

prochází jim to?“, jako důvod chybějící péče, porovnání interních a chirurgických 

oddělení 

    

Ze srovnávacích grafů je zřejmé, že na interních odděleních se nenachází 

žádná všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent / praktická sestra, která by 

naprosto souhlasila s tvrzením, že postoj: „proč se mám starat jen já, když se 

ostatní nestarají a prochází jim to?“ je důvodem chybějící péče (Graf 21. b). Sedm 

respondentů na interních odděleních s tím souhlasí pouze částečně. Přesně 50 % 

respondentů na interních odděleních s tímto tvrzením naprosto nesouhlasí a zbylí 

respondenti s tím nesouhlasí částečně. Ačkoli na chirurgických odděleních s 

tvrzením naprosto souhlasilo 7 respondentů (13 %), stejně převládá mezi 

respondenty názor, že zmíněný postoj pečujících, spíše není považován za důvod 

chybějící péče. 
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Neúměrná zátěž v podobě administrativy 

 Graf 22. a – neúměrná zátěž v podobě administrativy jako důvod chybějící péče 

 

Více než polovina respondentů uvedla, že naprosto souhlasí s tvrzením, že 

je na sestry kladena neúměrně velká zátěž v podobě administrativních prací, což je 

důvodem chybějící péče (Graf 22. a). Dalších 28 % s tvrzením souhlasí částečně. 

Pouze 3 respondenti uvedli, že s tvrzením naprosto nesouhlasí a 9 respondentů s 

tvrzením nesouhlasí částečně. 

 

 Graf 22. b – neúměrná zátěž v podobě administrativy jako důvod chybějící péče, 

porovnání interních a chirurgických oddělení 
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Ze srovnávacího grafu vychází najevo, že na chirurgických odděleních se 

respondenti více shodují na tom, že neúměrně velká zátěž v podobě administrativy 

je důvodem chybějící péče (Graf 22. b) Na úkor tohoto tvrzení zase tři respondenti 

z chirurgických oddělení uvedli, že s tvrzením naprosto nesouhlasí. Na interních 

odděleních většina respondentů s tímto tvrzením nějakým způsobem souhlasí a dá 

se říci, že celkově je přílišná administrativa brána jako jeden z důvodů chybějící 

péče. 

Čas strávený nad dokumentací 

Graf 23. a – doba strávená nad zdravotnickou dokumentací jako důvod chybějící 

péče 

  

V otázce času stráveného nad zdravotnickou dokumentací vyšlo, že 32,3 % 

respondentů stráví nad zdravotnickou dokumentací více než polovinu směny 

(Graf 23. a). 44,1 % respondentů uvedlo, že stráví nad vedením dokumentace 

méně než polovinu pracovní doby a 23,7 % uvedlo, že nad dokumentací stráví 

dokonce méně než čtvrtinu pracovní doby. 
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Graf 23. b – doba strávená nad zdravotnickou dokumentací jako důvod chybějící 

péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

 

  

Na chirurgických odděleních uvedlo o 15 % více respondentů, než na 

odděleních interních, že stráví nad vedením dokumentace, více než 50 % pracovní 

doby (Graf 23. b). Na interních odděleních naopak uvedlo o necelých 24 % více 

respondentů, že nad dokumentací stráví méně než 25 % pracovní doby.  

Poskytování / neposkytování péče formou ošetřovatelského procesu 

Graf 24. a – poskytování / neposkytování péče formou ošetřovatelského procesu 

jako důvod chybějící péče 
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71 % respondentů částečně nebo naprosto souhlasí, že poskytování péče 

formou ošetřovatelského procesu je přínosem pro efektivnější ošetřovatelskou 

péči, takže nepoužití ošetřovatelského procesu může být jedním z důvodů 

chybějící péče (Graf 24. a) Proti tomu 21,5 % s tímto tvrzením spíše nesouhlasí a 

necelých 8 % naprosto nesouhlasí. 

 

Graf 24. b – poskytování / neposkytování péče formou ošetřovatelského procesu 

jako důvod chybějící péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

  

Při porovnání interních a chirurgických oddělení je zřejmé, že 

procentuálně téměř stejné množství respondentů spíše nebo naprosto souhlasí, že 

poskytování péče formou ošetřovatelského procesu je přínosem pro efektivnější 

ošetřovatelskou péči a že nepoužití ošetřovatelského procesu může být důvodem 

chybějící péče (Graf 24. b). Na interních odděleních je o 15 % více respondentů, 

než na odděleních chirurgických, kteří s tím naprosto nesouhlasí.  
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Ošetřovatelské diagnózy 

Graf 25. a – používání /nepoužívání ošetřovatelských diagnóz jako důvod 

chybějící péče 

  

Větší polovina respondentů částečně nebo úplně souhlasí, že 

ošetřovatelské diagnózy tvoří nezastupitelné místo v poskytování péče, tudíž 

nepoužívání ošetřovatelských diagnóz může vést k chybějící péči (Graf 25. a) 

Druhá, menší polovina, má opačný názor. 

 

Graf 25. b – používání /nepoužívání ošetřovatelských diagnóz jako důvod 

chybějící péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 
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Procentuálně jsou na tom interní a chirurgická oddělení velmi podobně, 

jen na chirurgických odděleních je o pravdivosti tohoto tvrzení plně přesvědčeno 

více respondentů (Graf 25. b). 

Spokojenost s ošetřovatelskou dokumentací 

Graf 26. a – míra spokojenosti s ošetřovatelskou dokumentací jako důvod 

chybějící péče 

  

Téměř dvě třetiny respondentů jsou spokojeny s ošetřovatelskou 

dokumentací na svém pracovišti (Graf 26. a). Necelých 25 % uvedlo, že s 

ošetřovatelskou dokumentací spíše spokojeni nejsou a 2 respondenti (2 %) nejsou 

spokojeni vůbec.  

 

Graf 26. b - míra spokojenosti s ošetřovatelskou dokumentací jako důvod 

chybějící péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 
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Nespokojenost s ošetřovatelskou dokumentací je ve větší míře na 

chirurgických odděleních (Graf 26. b). Na interních odděleních je zase větší 

procento respondentů s ošetřovatelskou dokumentací spokojeno naprosto.  

Negativní postoj k ošetřovatelské dokumentaci 

Graf 27. a – negativní postoj k ošetřovatelské dokumentaci jako důvod chybějící 

péče 

  

Téměř polovina respondentů uvedla, že spíše souhlasí s tvrzením, že sestry 

zaujímají negativní postoj k ošetřovatelské dokumentaci, což může být důvodem 

chybějící péče (Graf 27. a). 17,2 % s tímto tvrzením souhlasí naprosto. Oproti 

tomu 33,3 % respondentů s tímto tvrzením spíše nesouhlasí a 8,6 % s tím 

nesouhlasí naprosto. 

 

Graf 27. b – negativní postoj k ošetřovatelské dokumentaci jako důvod chybějící 

péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 
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Interní a chirurgická oddělení jsou na tom s rozhodováním, jestli může být 

důvodem chybějící péče negativní postoj sester k ošetřovatelské dokumentaci, 

podobně (Graf 27. b). Větší část respondentů s tímto tvrzením souhlasí. 
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8 Diskuze 
Z výsledků šetření v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní 

nemocnici v Praze je zřejmé, že nejčastěji opomíjený prvek péče je nácvik nebo 

provádění rehabilitačního ošetřovatelství (3x denně nebo dle ordinace). Tento 

prvek péče není často nebo pravidelně vykonán u 9,68 % z počtu n=94 

respondentů. 

Locihová s Andersovou prováděly v časovém období od 1. 11. 2013 do 1. 

2. 2014 v České a Slovenské republice šetření, kde v každé zemi bylo n=100 

respondentů z různých nemocnic. Z tohoto výzkumu vyšlo rehabilitační 

ošetřovatelství také na prvním místě v rámci chybějící péče (10). Ústřední 

vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice je však v porovnání (Tab. 3) 

s procentuálním výskytem chybějící péče v České republice v roce 2014, velmi 

nadprůměrná.  

B. J. Kalisch ve svém výzkumu z roku 2011 měla jako nejčastěji chybějící 

prvek péče chůzi s pacientem 3x denně nebo dle ordinace, což můžeme srovnat 

s otázkou týkající se rehabilitačního ošetřovatelství v našem výzkumu (8). Je tedy 

vidět, že rehabilitační ošetřovatelství patří mezi ošetřujícím personálem na 

světové úrovni, mezi nejméně důležité priority. 

Druhým nejčastěji chybějícím prvkem v Ústřední vojenské nemocnici – 

Vojenské fakultní nemocnici bylo použití měřících technik a škál v ošetřovatelství 

při změně stavu pacienta. Tento prvek se často nebo pravidelně nevykonává u 

7,53 % z celkového počtu n=94 respondentů. V České republice byl tento prvek v 

roce 2014 také na druhém místě (10).  

Na třetím místě v chybějící péči se v ÚVN umístila péče o dutinu ústní. Ta 

je jen o necelé 1 % méně vynechávaná než použití měřících škál a technik při 

změně stavu pacienta. V porovnání (tab. 3) s ČR, kde byla péče o dutinu ústní 

také třetím nejčastěji chybějícím prvkem péče, se ale v ÚVN tato péče provádí o 

téměř 22 % více (10).  

Čtvrtými nejčastěji chybějícími prvky v ÚVN byly hned tři prvky se 

stejným procentem chybění (3,23 %) – bylo to včasné podání medikace s tolerancí 

zpoždění max. 30 minut; dále zaznamenávání všech dat do zdravotnické 

dokumentace a edukace pacienta. V porovnávací tabulce (tab. 3) s ČR můžeme 
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vidět, že podání medikace v časovém limitu bylo ve výzkumu Locihové a 

Andersové až osmý prvek chybějící péče. V této oblasti je tedy pořadím ÚVN na 

tom s podáváním medikace hůř, ale procentuálně je na tom zase mnohem lépe. 

Na páté místo chybějící péče řadíme v ÚVN polohování pacienta (2,15 %), 

koupel pacienta a péče o jeho pokožku (2,15 %) a mytí rukou personálu po 

výkonu u pacienta (2,15 %). Pro srovnání – v ČR bylo na pátém místě 

zaznamenávání všech dat do zdravotnické dokumentace. 

Šestým prvkem chybějící péče v ÚVN je nakrmení pacienta teplým jídlem 

a příchod na zvoneček do pěti minut. Tyto prvky však chybí jen v počtu 1,08 %, 

což znamená, že tuto možnost zaškrtnul jeden respondent z celkového počtu 

n=94. Z tohoto hlediska bych tedy tyto prvky už neřadila do prvků často chybějící 

péče. Stejně tak měření a hodnocení životních funkcí, a péče o invazivní vstupy v 

ÚVN vůbec nechybí. 

 

Tab.3 Porovnání míry chybějící péče v ÚVN (2017) s ČR (2014) 

 

Při porovnání interních a chirurgických oddělení v ÚVN z tab. 4 je jasně 

vidět, že na chirurgických odděleních je chybějící péče ve větší míře než na 

odděleních interních. Na interních odděleních více než polovina posuzovaných 

prvků péče vůbec nechybí. V porovnání s tím, na chirurgických odděleních jsou 
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tyto nikdy nechybějící prvky pouze dva – měření a hodnocení životních funkcí a 

péče o invazivní vstupy. 

 

Tab. 4 Porovnání míry chybějící péče na interních a chirurgických odděleních 

v ÚVN 

 

Celých 87,1 % všeobecných sester a zdravotnických asistentů/praktických 

sester v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici považuje za 

největší důvod chybějící péče, neúměrně velkou zátěž v podobě administrativních 

prací (Tab. 5).  

Druhým nejčastěji udávaným důvodem byla skladba pacientů na oddělení 

– tím je myšleno, že pokud je na oddělení mnoho pacientů, kteří potřebují větší 

množství péče, stává se, že některá péče pak důsledkem toho chybí, protože se to 

nedá zvládat. Jedna z respondentek ve výzkumu B. J. Kalisch (4) říkala, že si 

někdy musí násilně připomenout, jít se podívat za pacientem, který o sebe zvládá 

sám pečovat. Ve chvíli, kdy má sestra na starosti několik pacientů, kteří vyžadují 

nadměrnou péči, a má k tomu pacienta, který je v lepším stavu, je více 

pravděpodobné, že u pacienta v lepším stavu, sestra nějaký prvek péče vynechá, 

protože musí provádět více péče u pacientů, kteří se bez její pomoci neobejdou. 
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Tab.5  Důvody chybějící péče v ÚVN 

 

Třetím nejčastěji udávaným důvodem chybějící péče bylo poskytování 

péče bez použití ošetřovatelského procesu (71,0 %).  

Nejčastějším komplexem důvodů byla respondenty zvolena zdravotnická 

dokumentace a důvody spojené s ní (neúměrná zátěž administrativou, čas strávený 

nad dokumentací >50 % směny, nepoužívání ošetřovatelského procesu, 

nepoužívání ošetřovatelských diagnóz, nespokojenost s ošetřovatelskou 

dokumentací a negativní postoj k ošetřovatelské dokumentaci.  

Druhým největším důvodem chybějící péče, jsou podle všeobecných sester 

a zdravotnických asistentů/praktických sester lidské zdroje – tj. nedostatek 

personálu obecně, skladba pacientů na oddělení a nedostatek 

sanitářů/ošetřovatelů. V komunikaci mezi pracovníky (nedostatečné předání 

pacientů, nezájem sester poskytovat potřebnou péči a postoj „proč se mám starat 

jen já, když se ostatní nestarají a prochází jim to?“), nevidí respondenti zas tak 

velký problém.  

Nedostatečné materiální zdroje (nedostatek léčivých přípravků nebo 

technického vybavení) byly v ÚVN označovány za důvod chybějící péče pouze 

málo (Tab. 6) 

Tab. 6 Komplexy důvodů chybějící péče podle pořadí 
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9 Závěr  
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, v jaké míře se vyskytuje 

v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze chybějící 

péče a jaké jsou k ní důvody.  

Předpokládala jsem, že nemocnice dopadne v tomto výzkumu dobře a 

moje hypotéza se naplnila.  

Nejvíce chyběl prvek rehabilitačního ošetřování v míře 9,68 % a prvky 

péče, které naopak nechyběly nikde, byly péče o invazivní vstupy a měření a 

hodnocení životních funkcí.  

Hlavním udávaným důvodem chybějící péče byla neúměrná zátěž 

v podobě administrativy a skladba pacientů na oddělení. Obecně největší problém 

vidí všeobecné sestry a zdravotničtí asistenti/praktické sestry ve zdravotnické 

dokumentaci – míra zátěže zdravotnických pracovníků administrativou, může být 

inspirací pro další výzkum. Nejmenší problém vidí respondenti naopak 

v nedostatku materiálních zdrojů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

10 Seznam použité literatury  
 

1) CALKIN, Sarah. 10 frequently asked questions - what is the Francis 

Report? [online]. London: Nursing Times, 2013 [cit. 28. 2. 2018]. 

Dostupné z: https://www.nursingtimes.net/news/reviews-and-

reports/francis-report/10-frequently-asked-questions-what-is-the-francis-

report/5054230.article 

2) JAROŠOVÁ, Darja. Teorie moderního ošetřovatelství. Praha: ISV, 2000. 

Lékařství. ISBN 80-85866-55-2. 

3) KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. Brno: Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1992. ISBN 80-7013-123-3. 

4) KALISCH, Beatrice J. Missed nursing care: a qualitative study. Journal of 

Nursing Care Quality. 2006, 21(4), 306-313. ISSN 1057-3631. 

5) KALISCH, Beatrice J.; LANDSTROM, Gay L. a Ada Sue HINSHAW. 

Missed nursing care: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing. 

2009, 65(7), 1509-1517 [cit. 2017-11-05]. ISSN 0309-2402. DOI: 

10.1111/j.1365-2648.2009.05027.x. 

6) KALISCH, Beatrice J.; MCLAUGHLIN, Margaret a Beverly Waller 

DABNEY. Patient perceptions of missed nursing care. Joint Commission 

Journal on Quality and Patient Safety. 2012, 38(4), 161-167. ISSN 1553-

7250. DOI: 10.1016/S1553-7250(12)38021-5. 

7) KALISCH, Beatrice J.; TSCHANNEN, Dana a Kyung Hee LEE. Missed 

nursing care, staffing, and patient falls. Journal of Nursing Care Quality. 

2012, 27(1), 6-12. ISSN 1057-3631. DOI: 

10.1097/NCQ.0b013e318225aa23.  

8) KALISCH, Beatrice J.; TSCHANNEN, Dana; LEE, Hyunhwa a 

Christopher R. FRIESE. Hospital variation in missed nursing 

care. American Journal of Medical Quality. 2011, 26(4), 291-299. ISSN 

1062-8606. DOI: 10.1177/1062860610395929. 

9) LEMON 1: učební texty pro sestry a porodní asistentky: ošetřovatelský 

proces: klinická ošetřovatelská praxe: glosář. Překlad Marta 

STAŇKOVÁ, Jana HEŘMANOVÁ. Brno: Institut pro další vzdělávání 

pracovníků ve zdravotnictví, 1996. ISBN 80-7013-234-5. 

10) LOCIHOVÁ, Hana a Žaneta ANDERSOVÁ. Koncept chybějící péče. 

Florence. 2009, 7(3), 28-31. ISSN 1801-464X. 

11) Ošetřovatelství - Výuka - Edukace. Multimediální trenažér plánování 

ošetřovatelské péče [online] Hradec Králové: VOŠ zdravotnická a Střední 

zdravotnická škola [cit. 28. 2. 2018]. Dostupné z: 

https://ose.zshk.cz/vyuka/edukace.aspx?id=1. 

12) PACOVSKÝ, Vladimír. O moderním ošetřovatelství. Vyd. 2. Praha: 

Avicenum, 1981. 

13) PAVLÍKOVÁ, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. Praha: Grada, 

2006. Sestra. ISBN 80-247-1211-3. 

https://www.nursingtimes.net/news/reviews-and-reports/francis-report/10-frequently-asked-questions-what-is-the-francis-report/5054230.article
https://www.nursingtimes.net/news/reviews-and-reports/francis-report/10-frequently-asked-questions-what-is-the-francis-report/5054230.article
https://www.nursingtimes.net/news/reviews-and-reports/francis-report/10-frequently-asked-questions-what-is-the-francis-report/5054230.article


80 

 

14) Report of the Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry: 

executive summary. London: Stationery Office, 2010. ISBN 

9780102981476. 

15) ROTHBERG, Michael; Abraham, Ivo; Lindenauer, Peter K. a David N. 

Rose. Improving nurse-to-patient staffing ratios as a cost - effective safety 

intervention. Medical Care. 2005, 43(8), 785-791. ISSN 0025-7079. DOI: 

10.1097/01.mlr.0000170408.35854.fa. 

16) STAŇKOVÁ, Marta. Základy teorie ošetřovatelství: učební texty pro 

bakalářské a magisterské studium. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-

7184-243-5. 

17) TRACHTOVÁ, Eva; FOJTOVÁ, Gabriela a Dagmar 

MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: 

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-

7013-285-X. 

18) Věstník MZ ČR č. 16/2015 MZČR, novela interního auditu kvality. 

19) VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: 

obecná část. Praha: Grada, 2011. Sestra. ISBN 978-80-247-3419-4. 

20) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách). 



81 

 

11 Seznam obrázků, tabulek a grafů 

11.1 Obrázky 

Obr. 1 – první strana původního dotazníku a dotazníku z první fáze modifikace 

Obr. 2 – druhá strana nového, první fází modifikovaného dotazníku 

Obr. 3 – druhá strana původního a třetí strana v první fázi modifikovaného 

dotazníku  

Obr. 4 – třetí strana původního dotazníku a čtvrtá strana v první fázi 

modifikovaného dotazníku 

Obr. 5 – čtvrtá strana původního a pátá strana první fází modifikovaného 

dotazníku 

Obr. 6 – druhá fáze modifikace dotazníku 

11.2 Tabulky 

Tab. 1 – Koncept chybějící péče (+ Tab. 1. a – e) 

Tab. 2 – Názor pacientů na kvantitu prvků chybějící péče 

Tab. 3 - Porovnání míry chybějící péče v ÚVN (2017) s ČR (2014) 

Tab. 4 - Porovnání míry chybějící péče na interních a chirurgických odděleních v 

ÚVN 

Tab. 5 - Důvody chybějící péče v ÚVN 

Tab. 6 - Komplexy důvodů chybějící péče podle pořadí 

11.3 Grafy 

Graf 1. a – Míra chybění prvku rehabilitačního ošetřování 

Graf 1. b – porovnání míry chybění prvku rehabilitačního ošetřování, na interních 

a chirurgických odděleních 

Graf 2. a – Míra chybění polohování pacientů 

Graf 2. b - porovnání míry chybění prvku polohování, na interních a 

chirurgických odděleních 

Graf 3. a – Míra chybění krmení pacienta teplým jídlem 

Graf 3. b - porovnání míry chybění prvku krmení pacienta teplým jídlem, na 

interních a chirurgických odděleních 

Graf 4. a – Míra chybění podávání léků v určeném časovém limitu 



82 

 

Graf 4. b - porovnání míry chybění prvku včasného podání medikace, na interních 

a chirurgických odděleních 

Graf 5. a – míra chybění prvku měření a hodnocení životních funkcí 

Graf 5. b - porovnání míry chybění prvku měření a hodnocení životních funkcí, na 

interních a chirurgických odděleních 

Graf 6. a – míra chybění prvku zaznamenávání všech dat do zdravotnické 

dokumentace 

Graf 6. b - porovnání míry chybění prvku zaznamenávání všech dat do 

zdravotnické dokumentace, na interních a chirurgických odděleních 

Graf 7. a – míra chybění prvku edukace pacienta 

Graf 7. b - porovnání míry chybění prvku edukace pacienta, na interních a 

chirurgických odděleních 

Graf 8. a – míra chybění prvku koupel pacienta a péče o pokožku 

Graf 8. b - porovnání míry chybění prvku koupel pacienta a péče o pokožku, na 

interních a chirurgických odděleních 

Graf 9. a – míra chybění prvku péče o dutinu ústní 

Graf 9. b - porovnání míry chybění prvku péče o dutinu ústní, na interních a 

chirurgických odděleních 

Graf 10. a – míra chybění péče prvku mytí rukou po výkonu u pacienta 

Graf 10. b - porovnání míry chybění prvku mytí rukou po výkonu u pacienta, na 

interních a chirurgických odděleních 

Graf 11. a – míra chybění prvku péče o invazivní vstupy 

Graf 11. b - porovnání míry chybění prvku péče o invazivní vstupy, na interních a 

chirurgických odděleních 

Graf 12. a – míra chybění prvku příchodu na zvoneček do 5 minut od výzvy 

pacientem 

Graf 12. b - porovnání míry chybění prvku příchodu na zvoneček do 5 minut od 

výzvy pacientem, na interních a chirurgických odděleních 

Graf 13. a – míra chybění prvku použití měřících technik a škál 

Graf 13. b – porovnání míry chybění prvku použití měřících škál a technik, na 

interních a chirurgických odděleních 

Graf 14. a – nedostatek personálu jako důvod chybějící péče 



83 

 

Graf 14. b - nedostatek personálu jako důvod chybějící péče, porovnání interních 

a chirurgických oddělení 

Graf 15. a – skladba pacientů na oddělení jako důvod chybějící péče 

Graf 15. b - skladba pacientů na oddělení jako důvod chybějící péče, porovnání 

interních a chirurgických oddělení 

Graf 16. a – nedostatek sanitářů/ošetřovatelů jako důvod chybějící péče 

Graf 16. b - nedostatek sanitářů/ošetřovatelů jako důvod chybějící péče, 

porovnání interních a chirurgických oddělení 

Graf 17. a – nedostatek léčivých přípravků jako důvod chybějící péče 

Graf 17. b - nedostatek léčivých přípravků jako důvod chybějící péče, porovnání 

interních a chirurgických oddělení 

Graf 18. a – nedostatečné technické vybavení jako důvod chybějící péče 

Graf 18. b nedostatečné technické vybavení jako důvod chybějící péče, porovnání 

interních a chirurgických oddělení 

Graf 19. a – nedostatečné předání směny jako důvod chybějící péče 

Graf 19. b – nedostatečné předání směny jako důvod chybějící péče, porovnání 

interních a chirurgických oddělení 

Graf 20. a – nezájem sester poskytovat péči dle potřeb pacientů jako důvod 

chybějící péče 

Graf 20. b – nezájem sester poskytovat péči dle potřeb pacientů jako důvod 

chybějící péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

Graf 21. a - postoj „Proč se mám starat jen já, když se ostatní nestarají a 

prochází jim to?“, jako důvod chybějící péče 

Graf 21. b - postoj „Proč se mám starat jen já, když se ostatní nestarají a 

prochází jim to?“, jako důvod chybějící péče, porovnání interních a chirurgických 

oddělení 

Graf 22. a – neúměrná zátěž v podobě administrativy jako důvod chybějící péče 

Graf 22. b – neúměrná zátěž v podobě administrativy jako důvod chybějící péče, 

porovnání interních a chirurgických oddělení 

Graf 23. a – doba strávená nad zdravotnickou dokumentací jako důvod chybějící 

péče 



84 

 

Graf 23. b – doba strávená nad zdravotnickou dokumentací jako důvod chybějící 

péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

Graf 24. a – poskytování / neposkytování péče formou ošetřovatelského procesu 

jako důvod chybějící péče 

Graf 24. b – poskytování / neposkytování péče formou ošetřovatelského procesu 

jako důvod chybějící péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

Graf 25. a – používání /nepoužívání ošetřovatelských diagnóz jako důvod 

chybějící péče 

Graf 25. b – používání /nepoužívání ošetřovatelských diagnóz jako důvod 

chybějící péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

Graf 26. a – míra spokojenosti s ošetřovatelskou dokumentací jako důvod 

chybějící péče 

Graf 26. b - míra spokojenosti s ošetřovatelskou dokumentací jako důvod 

chybějící péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

Graf 27. a – negativní postoj k ošetřovatelské dokumentaci jako důvod chybějící 

péče 

Graf 27. b – negativní postoj k ošetřovatelské dokumentaci jako důvod chybějící 

péče, porovnání interních a chirurgických oddělení 

 

 

 

 



85 

 

12 Přílohy 
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