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NÁHLA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA - RIZIKOVÉ 

FAKTORY A PREVENCIA 

HANA BELEJOVÁ 

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK Bratislava 

ÚVOD 

          Náhla cievna mozgová príhoda je akútny stav podmienený poruchou cerebrálnej 

cirkulácie netraumatickej etiológie, ktorý sa manifestuje spravidla náhle vzniknutým 

ložiskovým alebo globálnym neurologickým deficitom, bolesťou hlavy, zvracaním 

a často aj poruchou vedomia. Ročný počet prípadov v Slovenskej republike možno 

vyjadriť pomerom zhruba 300 príhod na 100 000 obyvateľov. V porovnaní s krajinami 

západnej  a severnej Európy je úmrtnosť pacientov vo veku do 65 rokov na Slovensku 

až dvojnásobná.  

Kľúčová slová: 

Hemorágia. Ischémia. Náhla cievna mozgová príhoda. Prevencia. Rizikové faktory. 

 

Mozgová mŕtvica je v poradí treťou najzávažnejšou príčinou úmrtia a druhým 

najdrahším ochorením z pohľadu nákladov spoločnosti. V akútnej fáze zomiera  

10-15% pacientov, do pol roka 30% a asi u 40% pacientov dochádza k trvalej 

invalidizácii a čiastočnej alebo úplnej závislosti na pomoci druhej osoby.Pacienti 

s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami sú väčšinou starší ľudia. Najnovšie štúdie 

však poukazujú na fakt, že vzhľadom na vývoj v posledných rokoch treba toto tvrdenie 

prehodnotiť. Americké a britské štatistiky totiž naznačujú, že jeden z piatich pacientov 

s náhlou cievnou mozgovou príhodou nemá ani 55 rokov. Americké Centrum pre 

kontrolu a prevenciu ochorení analyzovalo údaje o cievnych mozgových príhodách za 

roky 1995-2008. Ukázalo sa, že riziko mozgovej porážky u ľudí vo veku 35 – 44 rokov 

sa zvýšilo o 37%. Mozgová porážka sa pri tom nevyhýba ani deťom a dospievajúcim. 

U nich sa riziko cievnej mozgovej príhody za posledných 10 rokov zvýšilo o 30%. 
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Pokiaľ sa nedarí predchádzať vzniku náhlej mozgovej príhody, potom má veľký 

význam včasné detekovanie príznakov či už samotným postihnutým, alebo jeho 

blízkymi. Medzi prvými krokmi k záchrane postihnutého je aktivácia reťaze prežitia, 

kedy sa v rámci prednemocničnej starostlivosti snažíme zabrániť fatálnemu priebehu, 

zmierniť komplikácie a poskytnúť postihnutému šancu na ďalší kvalitný život.  

Cievnu mozgovú príhodu delíme na ischemickú (80%) a hemoragickú (20%).  

Mozgové ischémie 

 Vznikajú ako dôsledok poruchy prekrvenia určitej oblasti mozgu alebo celého mozgu 

s jeho následnou hypoxiou. Príčiny ischemických cievnych mozgových príhod sú 

lokálne - zodpovedné za ložiskovú symptomatológiu, a celkové - vedúce k difúznemu 

hypoxickému poškodeniu mozgu. Ložiskové príčiny sú vaskulárne (ateroskleróza, 

trombóza, zápalové postihnutie cievnej steny), kardiálne (embólia pri chlopňovej 

chybe, arytmia) a hematologické (abnormality koagulačných mechanizmov  

s následnou trombózou).  Celkové príčiny potom ovplyvňujú funkciu mozgu globálne, 

spôsobujú difúznu hypoxiu mozgu (hypoxickú, stagnačnú, anemickú alebo  

z reologických príčin). Dve tretiny ischemických cievnych mozgových príhod sú 

spôsobení trombotickým postihnutím nasadajúcim na dysfunkčný alebo inak 

poškodený endotel artérií. Zvyšok sa pripisuje embólii. Najčastejším zdrojom embolov 

bývajú tromby v srdci ( ľavá predsieň pri mitrálnej stenóze alebo fibrilácii predsiení, 

ľavá komora pri nástennej trombóze u infarktu myokardu, chlopňa pri bakteriálnej 

endokarditíde ) alebo v oblasti magistrálnych tepien. Podľa priebehu rozdeľujeme 

ischemické príhody na: 

 tranzitórnu CMP - TIA ( transient ischemic attack ) - ide o epizódu fokálnej 

mozgovej dysfunkcie, ktorá kompletne odoznieva do 24 hodín. Môže vznikať 

na základe aterosklerotického zúženia, drobnej embolizácie či cievneho 

spazmu.  

 reverzibilná CMP - RIND ( reversible ischemic neurologic deficit )- trvá dlhšie 

ako 24 hodín a odoznieva do 14 dní, niekedy s drobným trvalým funkčným 

deficitom. 

 progredujúca CMP - SE ( stroke in evolution ) - ide o postupne narastajúcu 

fokálnu mozgovú hypoxiu s progresiou klinických príznakov. 
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 ireverzibilná CMP - CS ( completed stroke )  - dokončená príhoda - predstavuje 

ložiskovú hypoxiu mozgu s trvalým funkčným deficitom.  

Trombotické CMP sa spravidla rozvíjajú postupne, v priebehu hodín. Príznaky sú 

závislé od veľkosti lézie a od postihnutia tepny. Menej často vznikajú trombotické 

príhoda náhle. Naopak embólia do mozgu má náhly začiatok s rýchlym rozvojom 

kompletného neurologického obrazu. Príležitostne môže dôjsť k ústupu príznakov na 

základe rozdrobenia embolu. Žilová trombóza vrátane žilných splavov býva menej 

častá, ale môže sa vyskytnúť pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku, malignitách, 

dehydratácii, sepse, hyperviskóznom syndróme, pri hormonálnej antikoncepcii.  

Komplikácie ischemických CMP: medzi lokálne patrí edém mozgu a mozgové 

krvácanie. K celkovým komplikáciám patrí bronchopneumónia, hlboká žilová 

trombóza, embólia do pľúcnice, močové infekcie, dekubity, kontraktúry a tiež 

depresívny syndróm a menej často v neskorších štádiách talamická (centrálna) bolesť.  

Mozgové hemorágie 

          Mozgové krvácania netraumatického pôvodu sú v 80% spôsobené postihnutím 

cievnej steny chronickou arteriálnou hypertenziou (tzv. typické krvácania), približne 

20% tvoria hemorágie iného pôvodu (arteriálne aneurysmy, artériovenózne 

malformácie, venózne angiómy). Spontánne mozgové krvácanie obvykle postihuje 

pacientov medzi 40.-70. rokom života.  

Chronická hypertenzia spôsobuje štrukturálne zmeny predovšetkým centrálnych 

perforujúcich artérií (napr. Charcotova a. heamorrhagica cerebri). Lipohyalinóza  

a fibrinoidná nekróza cievnej steny vedú k tvorbe mikroaneauryziem s disekciou 

intimy a následnej ruptúre cievnej steny. Parenchýmové krvácanie v dôsledku 

dlhodobej hypertenzie je spravidla trieštivého charakteru. Krvácanie môže vzniknúť aj 

v dôsledku akútnej hypertenznej reakcie u chorých, ktorý nemajú v anamnéze 

hypertenziu ( často u mladých jedincov v súvislosti s užívaním niektorých drog - 

amfetamín, efedrin, kokaín). 

K ďalším vyvolávajúcim príčinám patria primárne mozgové nádory a metastázy, 

krvácavé stavy vrátane komplikácií antikoagulačnej liečby, zápalové postihnutie 

artérií, mykotické aneuryzmy pri bakteriálnej endokarditíde, prípadne použitie 

vazopresorov. Krvácaním je obvykle zasiahnuté putamen (55%), talamus (10%), 

mozgový lalok (15%), pons (10%), mozoček (10%). Hypertenzné krvácanie do 
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bazálnych ganglií sa nazýva typické. Krvácanie do mozgových lalokov sa označuje 

ako atypické. Lalokové hematómy vždy vzbudzujú podozrenie na krvácanie  

z tepnových vydutín alebo artériovenóznych malformácií, preto je indikované 

angiografické vyšetrenie.  

Rozsah a následky krvácania závisia na postihnutej oblasti. Lalokové hemorágie 

bývajú rozsiahlejšie, ale menej devastujúce ako pontinné krvácania. Krvácanie sa 

môže rozširovať do priľahlých štruktúr. Veľké supratentoriálne krvácanie môžu byť 

komplikované hemorágiou do pontu aj do mozgových komôr.   

Spontánne subarachnoidálne krvácanie (SAK)  

 

Obrázok 1 Subarachnoidálne krvácanie 

Zdroj:http://www.drugs.com/cg/subarachnoid-hemorrhage.html [online] [citované 

2015-02-17] 

SAK je krvácanie predovšetkým do subarachnoidálneho priestoru, v menšom rozsahu 

môže byť spojené aj s krvácaním do mozgového tkaniva. Približne 75% prípadov je 

príčinou prasknutie vnútrolebečnej aneuryzmy, v 5% arteriovenózne malformácie  

a v 20% sa nedarí príčinu ani pri angiografii odhaliť. Ruptúra aneuryzmy sa obvykle 

vyskytuje medzi 40.-60. rokom života. 

Cievne malformácie a vývojové abnormality 

            Artériovenzne malformácie sú hereditárneho pôvodu a v priebehu života sa 

zväčšujú. Môžu sa prejavovať epilepsiou, krvácaním, bolesťami hlavy (často 

migrenózneho charakteru)  

 

http://www.drugs.com/cg/subarachnoid-hemorrhage.html
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Neovplyvniteľné rizikové faktory 

Vek. Bola preukázaná logaritmická závislosť výskytu i mortality cievnej mozgovej 

príhody na veku. 

Pohlavie. Výskyt iktov je predovšetkým v strednom a časne staršom veku, častejšie 

u mužov ako u žien (v pomeru 1,3 – 2,4 : 1). S rastúcim vekom sa tento rozdiel stiera.  

Genetika. Z genetických vplyvov sa uplatňuje výskyt niektorých z rizikových 

faktorov, ako napr. familiárna hypercholesterolémia, pozitivita lipoproteinu Lp alebo 

sklon k výskytu diabetes mellitus. Od týchto genetických vplyvov je nutné odlíšiť 

pôsobenie rodinných faktorov návykového charakteru, ako sú napr. výživové zvyky 

a životný štýl (pohybové aktivity alebo sklon k rôznym typom závislostí). 

Rasa. Vplyv rasy sa v stredoeurópskych krajinách doposiaľ výraznejšie neprejavuje, 

ale v súvislosti s rastúcou migráciou sa to v budúcnosti môže stať. Napríklad v USA 

bol popísaný častejší výskyt cievnej mozgovej príhody v černošskej a hispánskej 

populácie ako u belochov. Okrem možného vplyvu rasy sa tu nepochybne 

spolupodieľa i rozdiel v socio-ekonomickom postavení medzi týmito komunitami, kde 

sú prítomne zjavné rozdiely v životnom štýle a výskytu rizikových faktorov, ktoré sa 

dajú ovplyvniť.Argumentom proti výraznejšiemu vplyvu rasy je častejší výskyt 

mozgových krvácaní u obyvateľov Japonska, ale už nie u Japoncov žijúcich na Havaji, 

u ktorých sa incidencia nelíši od belochov. 

Geografické podmienky. V závislosti na geografickej distribúcii bola dokumentovaná 

vyššia incidencia iktov v USA v juhovýchodnych štátoch v zrovnaní so 

severozápadom. V Škótsku v zrovnaní s ostatnými štáty Škandinávie. V samotnom 

Fínsku vo vnútrozemí v porovnaní s pobrežnými oblasťami. Takýto výskyt bude 

súvisieť i s pôsobením ďalších faktorov, ako sú napr. vo Fínsku stravovacie návyky 

(dominujúci príjem živočíšnych tukov vo vnútrozemí a naopak ryby na pobreží), ale aj 

mäkšia voda vo vnútrozemských jazerách a nižší obsah magnézia, kália, kalcia, medi 

a mangánu v pôde.Takže rozdiely zistené v minulosti v rámci bývalého 

Československa (vyšší v českých krajoch oproti Slovensku) a teraz medzi krajinami 

východnej a západnej Európy sú vysvetľované rozdielnym výskytom rizikových 
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faktorov (napr. vyšších hodnôt krvného tlaku u pacientov s arteriálnou hypertenziou vo 

východnej Európe). 

Meteorologické faktory. V niektorých štúdiách bola zistená súvislosť medzi 

výskytom cievnej príhody a nízkymi teplotami. Ale tiež poklesom atmosférického 

tlaku alebo kombináciou vzostupu teplôt nad 40°C a súčasne koncentráciou vodných 

par nad 1,87 kPa. Významnejšia ako vlastná hodnota meteorologických faktorov je 

rýchlosť ich zmeny. 

Ovplyvniteľné rizikové faktory 

Krvný tlak. Arteriálna hypertenzia predstavuje rizikový faktor u obidvoch typov 

cievnej mozgovej príhody (ischemickej aj hemoragickej) bez ohľadu na vek, pohlavie, 

rasu či krajinu. Jej výskyt je spojený s 2-6 násobným vzrastom incidencie ischemickej 

cievnej mozgovej príhody. Mnohé štúdie potvrdzujú vplyv liečby arteriálnej 

hypertenzie na zníženie výskytu ischemických cievnych mozgových príhod i ich 

mortality. V prvej etape sa snažíme znížiť tlak zmenou životosprávy, pokiaľ toto 

neprinesie efekt, je nutné nasadiť farmakoterapiu.Arteriálna hypotenzia sa uplatňuje 

ako rizikový faktor skôr u starších osôb alebo u ľudí s hemodynamicky významnými 

stenózami mozgových a krčných tepien.  

Ochorenia srdca. Príčinou cievnej mozgovej príhody môžu byť napr. kardiálna 

dekompenzácia  rôznej etiológie, infarkt myokardu, veľmi často fibrilácia či flutter 

siení, ale aj chlopňové chyby, cor pulmonale, paradoxné embolizácie nástenných 

trombov v ľavej komore srdca alebo nádorov.V priebehu akútnej fázy zvyšuje 

prítomnosť ischemickej choroby srdca mortalitu, pravdepodobne v dôsledku 

neschopnosti myokardu zabezpečiť adekvátnu perfúziu mozgu. Ischemická choroba 

srdce spolu s arteriálnou hypertenziou a vekom predstavujú rozhodujúci rizikový 

faktor pre prežitie akútneho iktu. 

Ateroskleróza. Význam aterosklerózy ako rizikového faktoru rozvoja cievnej 

mozgovej príhody závisí od lokalizácie a rozsahu zmien, ktoré 

podmieňuje.Ateroskleróza extrakraniálneho úseku mozgových ciev môže vyvolať 

cievnu mozgovú príhodu hypoperfúznym alebo tromboembolickým mechanizmom. 

Významné riziko predstavuje tiež oklúzia vnútornej karotídy, ktorá sa už 
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manifestovala ischemickým iktom nebo TIA.V prípade aterosklerózy periférnych 

tepien bola zistená iba nízka kolerácia s cievnym postihnutím mozgu. 

Diabetes mellitus. DM ako rizikový faktor rozvoja cievnej mozgovej príhody je na 

treťom až šiestom mieste. Dlhodobá hyperglykémia vedie okrem iného i k akcelerácii 

aterosklerózy (makro i mikrovaskulárny), dochádza tiež k zvýšení hladiny fibrinogenu 

a koagulačných faktorov V. a VII.  

Dyslipidémia. Zvýšenie hladiny cholesterolu viazaného na lipoproteiny o nízkej 

hustote (LDL, ß-lipoproteiny) je spojené s rozvojom aterosklerózy, potom naopak 

zvýšenie hladiny cholesterolu viazaného na lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL,  

α-lipoproteiny) má protektívny význam. Dyslipidémia zvyšuje i riziko rozvoja ICHS. 

Obezita. Štúdie z posledných rokov preukazujú, že predovšetkým abdominálna 

obezita má veľkú roľu ako rizikový faktor ischemického iktu. 

Hemoglobín a hematokrit. Známym rizikovým faktorom cievnej mozgovej príhody 

je polycystémia. Riziko rozvoja mozgového infarktu narastá v závislosti na vzostupu 

hodnôt hemoglobínu, osobitne hematokritu, s ktorým je spojený nárast viskozity krvi 

a zhoršovanie kolaterálneho prietoku. 

Hypotyreóza sa ako rizikový faktor uplatňuje sekundárne, akceleráciou procesu 

aterosklerózy. 

Alkohol. U ischemických mozgových príhod nebola úplne zrejmá závislosť rozvoja na 

konzumácii alkoholu, ako u hemoragických iktov. U osôb s konzumáciou malých 

dávok (do 12-20 g čistého alkoholu denne) bolo pozorované zníženie rizika všetkých 

typov cievnych mozgových príhod. U osôb s konzumáciou stredných dávok (15-30 g 

čistého alkoholu denne) bolo pozorované zníženie riziká v porovnaní s totálnymi 

abstinentami. Ale u závislých (s pravidelnou konzumáciou viacej ako 60 g čistého 

alkoholu denne) potom riziko iktu naopak narastalo. 

Fajčenie je jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov u ICHS a ochorení 

periférnych tepien. Uplatňuje sa aj ako nezávislý rizikový faktor ICMP. Fajčenie je 

obzvlášť rizikové u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, predovšetkým potom 
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v kombinácii s migrénou. Na rozdiel od nich riziko vzniku ICMP u fajčiacich mužov 

(trikrát vyšší, najvýraznejšie u mladších mužov), úmerne narastá s počtom vyfajčených 

cigariet. U osôb, ktoré prestanú fajčiť, dochádza k zníženiu rizika rozvoja ICMP 

o 50%. 

Existuje úzka spojitosť medzi nedostatkom telesného pohybu a ďalšími rizikovými 

faktory ICMP (arteriálna hypertenzia, obezita, choroby srdca). 

Migréna. Najvyššie riziko rozvoja ICMP je u pacientov s familiárnou hemiplegickou 

migrénou a ďalej s migrénou oftalmoplegickou, bazilárnou alebo retinálnou. 

Primárna prevencia 

Cieľom primárnej prevencie je zníženie riziká rozvoja cievnej mozgovej príhody 

u doposiaľ asymptomatických osôb. 

Režimové opatrenia 

 pravidelné kontroly krvného tlaku; 

 u pacientov s vysokým tlakom doporučená úprava životného štýlu s cieľom 

dosiahnutia hodnoty 120/80 mm Hg; 

 pravidelné kontroly glykémie a úprava životného štýlu u pacientov s DM;  

 pravidelné kontroly hladiny cholesterolu a úprava životného štýlu pri   

 hypercholesterolémii v kombinácii s farmakoterapiou; 

 zákaz fajčenia cigariet (dôrazne u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu); 

 zákaz nadmernej konzumácie alkoholu (možno dovoliť malé množstvo, ktoré 

by nemalo prekročiť asi 1-2 štandardné alkoholické nápoje denne u žien a asi 

2-3 u mužov, pokiaľ nie je príjem alkoholu kontraindikovaný v dôsledku 

užívania niektorých medikamentov); 

 pravidelná fyzická aktivita; 
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 diéta s obmedzením solí a nasýtených tukov, bohatá na ovocie, zeleninu 

a vlákninu; 

 osobám s vyšší hodnotou body mass indexu (BMI) sa odporúča diéta redukčná; 

 v primárnej prevencii iktu sa neodporúčajú doplnky vitamínov-antioxidantov 

a u žien hormonálna substitučná terapia. 

Farmakoterapia v primárnej prevencii 

 antiagregačná terapia (acetylsalicylová kyselina, klopidogrel); 

 antikoagulačná terapia (warfarin); 

 antihypertenzná terapia; 

 terapia DM; 

 hypolipidemika. 

 

Chirurgická a endovaskulárna terapia asymptomatických karotických stenóz. 

Sekundárna prevencia 

Cieľom sekundárnej prevencie je znížiť riziko recidívy ICMP/TIA u pacientov, 

u ktorých už mozgová príhoda prebehla. Obsahom sekundárnej prevencie sú 

kombinácie režimových opatrení a farmakoterapie. Rovnako ako v primárnej prevencii 

sú v oblasti konzumácie návykových látok odporúčaný zákaz fajčenia, nadmernej 

konzumácie alkoholu a odporúčaná pravidelná fyzická aktivita, diéta s obmedzením 

soli a nasýtených tukov, bohatá na ovocie a zeleninu. 

Prognóza 

U tranzitórnej ischemickej ataky a cievnej mozgovej príhody typu RIND (reverzibilný 

ischemický neurologický deficit) dochádza k úplné úprave zdravotného 

stavu.U ostatných typov ICMP dochádza najvýraznejšiemu zlepšovaniu klinického 

stavu pacientov v priebehu prvých troch mesiacov od rozvoja iktu, a to predovšetkým 

v závislosti na lokalizácii, veľkosti a vyvolávajúcej príčine infarktu a na 

sprevádzajúcich komplikáciách.Riziko recidívy mozgovej ischémie je vždy závislé na 

tom, či sa podarí odhaliť a úspešne eliminovať (režimové opatrenia, farmakoterapia, 
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chirurgická liečba) jej vyvolávajúce faktory.Štandardizovaná úmrtnosť na cievne 

choroby mozgu bola v roku 2009 v Európe priemerne 51,7/100 000 obyvateľov. 
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ABSTRACT  

Due to the Czech Republic European Union membership, which is closely connected 

with the law no.96/2004 Coll. on the conditions of gaining and recognizing 

qualification for performing non-medical sanitarian professions, lifelong education of 

nurses is currently being discussed. There have been many changes in the nurse 

profession due to the amendments to the Act. This project is focused on the importance 

of lifelong education of nurses. We have attempted to highlight the importance of the 

need for lifelong education of nurses and to find out in what ways lifelong education of 

nurses is significant from the pedagogical, psychological, and social points of view. 

The first aim was to inspect the process of lifelong education of nurses. Another one 

was to detect the nurses’ attitude towards lifelong education and the third aim was to 

determine how social aspects can influence lifelong education of nurses. We have 

worked out recommended suggestions for practice based on the results of the research.  

Key words: Lifelong education. Nursing care quality. Nurse. Importance of lifelong  

education. 

ABSTRAKT 

Celoživotní vzdělávání v profesi sestry představuje po vstupu České republiky 

do Evropské unie, v souvislosti s uzákoněním zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách  

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, 

v souvislosti s novelami onoho zákona, po kterém nastalo mnoho změn v profesi 

sestry, velmi aktuální a diskutované téma. Tento průzkum se zabývá problematikou  
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významu celoživotního vzdělávání sester. Snažili jsme se vyzdvihnout důležitost jeho 

potřeby a zjistit, jaký význam zaujímá z hlediska pedagogických, psychologických  

a sociálních aspektů. Prvním cílem bylo zmapovat proces celoživotního vzdělávání 

sester. Dále zjistit postoj sester k současnému systému povinného vzdělávání a třetím 

cílem jsme zjišťovali, do jaké míry ovlivňují sociální aspekty celoživotního vzdělávání 

sester. Na základě výsledků průzkumu jsme vypracovali doporučené návrhy pro praxi.  

Klíčová slova:Celoživotní vzdělávání. Kvalita ošetřovatelské péče. Sestra. Význam  

celoživotního vzdělávání. 

ÚVOD 

V současné době jsou na všeobecnou sestru, vykonávající nelehké povolání,  

kladeny poměrně vysoké nároky. A to nejenom v podobě určitých osobnostních  

předpokladů, ale především na její profesní přípravu. Všeobecná sestra představuje  

pracovníka s vysokou odbornou kvalifikací, rozsáhlými kompetencemi, značnou  

samostatností, nesoucí velkou odpovědnost za zdraví celé populace. To sebou přináší 

nutné soustavné zdokonalování, v podobě celoživotního vzdělávání, přispívající k lepší 

kvalitě poskytované péče, která pozitivně ovlivňuje spokojenost pacientů a zdraví celé 

populace. V posledních letech představuje celoživotní vzdělávání sester velmi aktuální  

a diskutované téma a proto jsme se rozhodli jemu věnovat pozornost, neboť se dotýká 

každého z nás. 

Metodika  

Na začátku průzkumného šetření jsme si stanovili hlavní cíl průzkumu a jeho dílčí cíle. 

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit, jaký význam představuje celoživotní vzdělávání 

pro všeobecné sestry z hlediska pedagogických, psychologických a sociálních aspektů.  

Na základě stanoveného hlavního cíle průzkumu jsme si určili tyto dílčí cíle.Základní 

metodu našeho průzkumného šetření představuje kvantitativní metoda  

dotazování. Na sběr empirických dat jsme použili nestandardizovaný anonymní 

dotazník. První fáze naplňování dílčích cílů probíhalo vymezením průzkumného 

problému a hlavního cíle průzkumného šetření. Druhá fáze, představovala  

samotná pilotáž, s vybranými deseti respondenty, jejichž pomocí jsme  
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získali předběžné informace o  problematice celoživotního vzdělávání sester. 

Distribuce dotazníků v daných nemocnicích probíhala osobně. Časové období 

průzkumného šetření probíhalo od prosince 2014 do ledna 2015. Dotazníků bylo 

rozdáno v celkovém počtu 225, z nichž se vrátilo 208 dotazníků, z toho 8 neúplně 

vyplněných. Návratnost tedy činila 200 dotazníků – tj. úspěšnost 89%.  

Charakteristika výběrového souboru 

Základní výběrový soubor tvořilo 200 náhodně vybraných sester z Krajské  

nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně a Uherskohradišťské nemocnice a.s. Kritériem výběru 

respondentů byl výkon povolání všeobecné sestry ve směnném provozu u lůžka 

pacienta. Tento záměrný výběrový soubor respondentů charakterizují dvě základní 

hlediska. První hledisko představovalo délku praxe respondentů ve zdravotnictví. 

Všeobecných sester s délkou praxe ve zdravotnictví méně než jeden rok bylo 16 (8 %), 

od 1–5 let 48 (24%), od 6–10 let 42 (21%), od 11–20 let 28 (14 %) a sester s délkou 

praxe více než 20 let bylo nejvíce a to 66 (33%). Druhé rozlišovací hledisko bylo 

nejvyšší dosažené vzdělání, kdy sester se středoškolským vzděláním tvořilo 118  

(59%), sester s vyšším odborným vzděláním 24 (12%) a s vysokoškolským vzděláním 

58 (29%). 

Interpretace výsledků průzkumu 

Z průzkumného šetření vyplývá: 

Všeobecné sestry se středoškolským vzděláním:Osvědčení k výkonu  

zdravotnického povolání bez odborného dohledu má 53 % sester.Spokojeni s formami 

CŽV je z této skupiny 43 % sester.Jako nejčastější formu CŽV (certifikované kurzy;  

odborné semináře, konference, kongresy, sympozia) preferuje 36 % sester.Frekvence 

účasti na vzdělávacích akcích (2x ročně), bylo sestrami označeno 25 %.Jako nejčastější 

kriterium výběru vzdělávací akce (podle tematického zaměření, které mě zajímá) 

označilo 50 % sester.Finanční investici do CŽV (500–1000 Kč za rok) je ochotno 

investovat 37 % sester. Schopnost získání potřebného počtu kreditních bodů je 

označováno 57 % z této skupiny sester.Celkový proces CŽV představuje 43 % ze 

skupiny sester s délkou praxe méně než 1 rok.Všeobecné sestry s vyšším odborným 

vzděláním:Na otázku, zdali sestry mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 
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bez odborného dohledu, odpovědělo kladně z této skupiny 4 % sester.Na další otázku, 

jestli jsou spokojeni s formami CŽV, odpovědělo pozitivně 8 % sester.Jako nejčastější 

formu CŽV (certifikované kurzy; odborné semináře, konference, kongresy, sympozia) 

označilo 9 % sester. Frekvence účasti na vzdělávacích akcích (2x ročně), bylo sestrami 

označeno 4 %.Jako nejčastější kriterium výběru vzdělávací akce (tematické zaměření, 

které mě zajímá) považuje 12 % sester.6 % z této skupiny sester je ochotno finančně 

investovat do CŽV (500 – 1000 Kč za rok).Schopnost získat potřebný počet kreditních 

bodů z této skupiny sester je 9 %. Celkový proces CŽV z této skupiny sester s vyšším 

odborným vzděláním představuje 7 %. Všeobecné sestry s vysokoškolským 

vzděláním:Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu má 

z této skupiny 28 %. Na otázku, jestli jsou sestry spokojené s formami CŽV, 

odpovědělo pozitivně 23 % sester.Za preferované formy CŽV (certifikované kurzy; 

odborné semináře, konference, kongresy, sympozia) označilo 44 % sester. Frekvence 

účasti na vzdělávacích akcích (2x ročně) bylo sestrami označeno 12 %. Jako nejčastější 

kritérium výběru vzdělávací akce (tematické zaměření, které mě zajímá) považuje  

27 % sester.Finanční investici do CŽV (500 – 1000 Kč za rok) je ochotno investovat  

10 % sester.Schopnost získání potřebného počtu kreditních bodů je označováno 26 % 

z této skupiny sester.Celkový proces CŽV představuje24 % z této skupiny sester 

s vysokoškolským vzděláním. 

Graf 1Porovnání procesu CŽV všeobecných sester s ohledem na nejvyšší dosažené 

vzdělání 
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Z průzkumného šetření vyplynulo, že proces CŽV se liší hlavně mezi kategorií  

všeobecných sester s vyšším odborným vzděláním a kategorií všeobecných sester se 

středoškolským vzděláním a vysokoškolským vzděláním.V průzkumné otázce nás 

zajímalo, jaký je postoj sester k současnému systému povinného CŽV. Z průzkumu 

vyplynulo, že z 200 (100 %) sester 160 (80 %) pokládá současný systém povinného 

CŽV ve své profesi za významný, z toho 46 (23%) sester za rozhodně významný a 114 

(57 %) za spíše významný. Taktéž 160 (80 %) sester by se dále vzdělávalo, i kdyby 

nebylo CŽV zákonem povinno, přičemž 40 (20 %) sester by se rozhodně dále 

vzdělávalo a 120 (60 %) spíše vzdělávalo. Kladný postoj k CŽV v našem průzkumu 

zaujímá 76,6 % sester. Další položkou vztahující se k průzkumné otázce byly 

motivační faktory, které vedou sestry k CŽV. Jako nejčastější motivační faktor CŽV 

sestry uváděly povinnost danou zákonem (60 %) a možnost rozšiřování a prohlubování 

znalostí (60 %). Zatímco jako nejčastější překážka CŽV sester byla nejčastěji 

označována časová náročnost z důvodu náročného povolání (77 %). Když tato 

procentaodpovědí sester zprůměrujeme, vychází nám, že jejich postoj k současnému 

povinnémuCŽVje75 %. Z průzkumného šetření vyplynulo, že všeobecné sestry mají 

kladný postoj k současnému systému povinného CŽV. 

Diskuse 

Hlavní náplní naší průzkumné práce bylo odpovědět na průzkumnou otázku, jaký 

význam představuje celoživotní vzdělávání pro všeobecné sestry z hlediska 

pedagogických, psychologických a sociálních aspektů. Z hlediska pedagogických 

aspektů CŽV sester jsme zjistili, že většina sester jsou držitelkami osvědčení 

k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, tzv. jsou registrovaná. 

S formami celoživotního vzdělávání, tak jak je stanovuje zákon, jsou sestry 

spokojené. Největší spokojenost s formami CŽV vykazují sestry s délkou praxe 20 

a více let a sestry se středoškolským vzděláním. Zatímco sestry s nejkratší délkou 

praxe (1 rok) a sestry s vyšším odborným vzděláním jsou spokojené s formami 

CŽV nejméně. Jičínská (2009) ve své práci zkoumá spokojenost s formami CŽV 

v závislosti na věku sester a udává, že nejvyšší spokojenost mají sestry ve věku  

51 a více let a s klesajícím věkem klesá i jejich spokojenost. Jako nejčastější 

formu celoživotního vzdělávání preferují sestry certifikované kurzy. Druhou 

nejčastější formu CŽV představují pro sestry odborné semináře, konference, 

kongresy a sympozia. Zatímco Vlasáková (2010) uvádí, že nejpreferovanější forma 
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vzdělávání představuje pro NLZP účast na vzdělávacích aktivitách typu semináře, 

konference, kurzy a v posledních letech i e-learningové kurzy. Na základě porovnání 

s jinými výzkumy z let 2006, 2007 a 2008 jsou preference forem vzdělávání ze strany 

NLZP konzistentní, trvalé a časem se nemění. V oblasti forem CŽV sester 

nespatřujeme problém v jejich poměrně bohaté nabídce, ale spíše v její dostupnosti, 

kdy sestry nemají na CŽV dostatek potřebného času a leckdy ani dostatek financí. 

Mužík (2006) prezentuje názory studentek, všeobecných sester, které mají zkušenosti 

se vzdělávacími akcemi v rámci celoživotní vzdělávání v podobě SWOT analýzy. 

V této analýze uvádí jen nejvíce se vyskytující názory. Málokdo pochybuje o významu 

celoživotního vzdělávání pro svůj profesní rozvoj. Připomínky se týkají spíše 

podmínek realizace uvedeného systému. Jako nejčastější kritérium výběru 

vzdělávacích akcí sestry volí tematické zaměření, které si vybírají na základě svého 

zájmu. Zatímco za nejméně časté kritériumvýběruvzdělávací akce sestry označují 

možný zisk kreditních bodů. V tom se shodujeme s Vlasákovou (2010), která ve své 

práci udává, že NLZP si vzdělávací akce vybírají na základě tematického zaměření. 

Dalšími zohledňovanými aspekty jsou pak cena, čas, který musí vynaložit na 

absolvování akce a až poslední řadě výše kreditu. Pozitivním zjištěním bylo, že 93% 

sestrám umožňuje systém povinného CŽV dosáhnout potřebného počtu kreditních 

bodů. Rozdílný výsledek uvádí ve své práci Gačová Urbánková (2013), kde 68,75% 

všeobecných sester je spokojena s počtem kreditů, které jsou potřeba získat během 

registračního období v rámci CŽV sester. Problém v této oblasti týkající se systému 

povinného CŽV spatřujeme hlavně v její zákonné povinnosti, která představuje pro 

sestry asi největší slabinu, i přes prodloužení registračního období z délky šesti let na 

délku deseti let. Vyřešením těchto aktuálních problému má být přijetí zcela nového 

zákona, zákona o zdravotnických povoláních, který je však ještě v jednací 

fázi.Z hlediska psychologických aspektů CŽV sester jsme došlikekladnémuzjištění, 

že sestry (80 %) pokládají současný systém CŽV ve své 

profesizavýznamný.Kladný postoj k CŽV mají především sestry s délkou praxe 

20 a více let a sestry se středoškolským vzděláním. I kdyby nebylo celoživotní 

vzdělávání zákonem povinné, 80 % sester by se i nadále vzdělávalo. Zjistili jsme, 

že sestry zaujímají pozitivní postoj k celoživotnímu vzdělávání. Pozitivní postoj 

k CŽV zaujímají nejvíce sestry s délkou praxe 20 a více let a sestry se 

středoškolským vzděláním. Celoživotní vzdělávání vnímá 91 % dotazovaných 
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sester jako nutnost v současném rychle rozvíjejícím se oboru ošetřovatelství a 90% 

sesterjako prohlubování odborných znalostí a dovedností.   

Z hlediska sociálních aspektů ovlivňující celoživotní vzdělávání všeobecných sester, 

jsme dospěli k pozitivnímu zjištění, že 85% sester považují zkušenosti získané z CŽV 

za faktor přispívající ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče.Kvalita poskytované  

zdravotní, ale i ošetřovatelské péče představuje v dnešní době další velmi aktuální 

téma nejen ve zdravotnických zařízeních, ale i u široké veřejnosti. Kvalita poskytované 

péče nezávisí pouze na prostředí, vybavení a jiných materiálních předpokladech, ale 

velké míře i na dalších spoluúčastnících celého procesu, na jejich nadšení, zaujetí, 

šikovnosti, ochotě a v neposlední řadě na jejich vzdělání. Celoživotní vzdělávání 

zdravotnických pracovníků, včetně všeobecných sester má pozitivní vliv na kvalitu 

péče o pacienty a je důležitý pro strategický plán zdravotnické instituce. Kvalita 

poskytované péče ve značné míře závisí na celoživotním vzdělávání těch, kdo jsou 

odpovědni za její poskytování. Beňadíková (2013) ve svém výzkumném šetření, jehož 

cílem bylo zjistit, zda je úroveň vzdělávání sester podstatným faktorem podmiňujícím 

poskytováníkvalitní ošetřovatelské péče shrnuje, že většina sester považuje své 

zkušenosti za faktor nejvíce přispívající ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče 

a přiklání se také k možnosti, že vyšší stupeň vzdělání spíše ovlivňuje poskytování 

kvalitní ošetřovatelské péče. Výsledky našeho průzkumu dále ukazují, že sestry 

aplikují získanéodbornéznalosti z CŽV na jejich pracovišti. Avšak četnost jejich 

aplikace není takčastá.Na základě této otázky nás zajímalo, jaké překážky sestry 

vnímají pro uplatnění získaných z CŽV na jejich pracovišti. Z průzkumu vyplývá, že 

polovina sester považujejako nejčastější překážku nedostatek času. Dále si sestry 

myslí, že by je měl zaměstnavatelpodporovatv celoživotním vzdělávání. Nejvíce by 

sestry (84 %) uvítalo finančníúhradunákladůspojenýchs CŽV. Nejvíce sester (45 %) 

označilo, že zaměstnavateljepodporujev účastinaCŽVnejvícezpůsobempropláceníhodin 

věnovaných účastinaCŽV.Bártlová (2006) udává, že zajištění vzdělávání všeobecných 

sester ze strany managementu zdravotnického zařízení představuje dopad i na faktory, 

jako je spokojenost pacientů, délka hospitalizace (zkrácení doby pobytu v nemocnici) 

a také snížený výskyt komplikací. Poskytování dalšího vzdělávání významným 

způsobem snižuje i výskyt pochybení. 
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ZÁVĚR 

Vzdělávání všeobecných sester a dalších zdravotnických pracovníků prošla  

v posledních letech značným vývojem. Na základě studia a zpracování teoretických 

poznatkůjsmev empirickéčástiprovedlipomocíprůzkumnémetody analýzu problematiky 

vzdělávání sester z hlediska pedagogických, psychologických  

a sociálních aspektů. Při zpětném náhledu na analýzu našeho průzkumného šetření lze 

obecně shrnout, že proces CŽV sester je kladný, stejně tak jako jejich postoj k CŽV. 

Sestry si uvědomují nutnost a nezbytnost celoživotního vzdělávání. Jsou otevřené 

k CŽV, které chápoujakoprohlubování odborných znalostí a dovedností. Celoživotní 

vzdělávání vnímajíjako nutnost v současném rychle rozvíjejícím se oboru 

ošetřovatelství. Jedním ze zjištěných nedostatků je, že využitelnost znalostí získaných 

účasti na CŽV pro realizaci a zefektivnění práce na pracovišti je stále slabá. Důvodem 

je především nedostatek času, ale i nedostatek financí a potřebného materiálu.  

Je zapotřebí, aby i přes náročnost práce byl na jednotlivých oddělení vymezený časový 

prostor pro časté konzultace a realizace inovací k usnadnění a zkvalitnění poskytované 

ošetřovatelské péče. 

Součástí výsledků průzkumného šetření bylo zjištění, že všeobecné sestry ve větší 

míře ovlivňují sociální aspekty CŽV.Sestrychápou zkušenosti získané z CŽV jako 

faktor přispívající ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče.Podpora CŽV 

zaměstnavatelem je důležitá pro jejich spokojenost a setrvání v zaměstnání. Jako jednu 

z možností podpory CŽV zaměstnavatelem by nejvíce uvítaly finanční úhradu nákladů 

spojených s CŽV. Potřeba celoživotního vzdělávání se na počátku tohoto století stává 

stále naléhavější. S rozvojem zdravotnické vědy je potřeba si kontinuálně udržovat 

úroveň odborných znalostí a dovedností. I přes celkové pozitivní výsledky našeho 

průzkumného šetření pokládáme za významné, aby sestry chápaly celoživotní 

vzdělávání jako užitečné nejen pro zachování odborné kvalifikace, ale i rozvoj oboru 

ošetřovatelství, ošetřovatelské péče a s ní spojené kvality života a zdraví naší populace. 

ZÁVĚR 

Výsledky z našeho průzkumného šetření a navrhované doporučení pro praxi budou 

k dispozici zdravotnickým zařízením, ve kterých průzkumné šetření probíhalo s cílem  

snažit se udržet pozitivní postoj sester a sociální aspekty ovlivňující celoživotní  
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vzdělávání. Rádi bychom, kdyby výsledky naší práce vzbudily širší vědecký zájem  

o problematice významu celoživotního vzdělávání všeobecných sester a posloužily 

jako výzva k dalšímu vědeckému bádání.  
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CZECH ENTREPRENEURSHIP EDUCATION EFFECTIVENESS 

VÁCLAV HOFMAN 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 

PREFACE 

The aim of this paper is to reflect on the different aspects of entrepreneurial expertise 

and relate the conception of entrepreneurial expertise to the role entrepreneurs play and 

the way entrepreneurs are included in entrepreneurship education.The paper shows that 

the key to a successful entrepreneurship education is to find the most effective way to 

manage the teachable skills and identify the best match between student needs and 

teaching techniques. Effectiveness of this education is measured using paired t-test in 

the research part of the article.  

Key words:Entrepreneurship education, teaching methods, didactic setting, inclusion 

of entrepreneurs 

 

INTRODUCTION 

As stated in numerous studies, entrepreneurship education is becoming more and 

more important everywhere in the world and research in entrepreneurship are growing 

and getting legitimacy in the scientific communities, however a few scholars have 

focused on the subfield of entrepreneurship education. There is no universal 

pedagogical recipe to teach entrepreneurship and the choice of techniques and 

modalities depends mainly on the objectives, contents and constraints imposed by the 

institutional context. 

Entrepreneurship education includes all activities aiming to foster entrepreneurial 

mindsets, attitudes and skills and covering a range of aspects such as idea generation, 

start-up, growth and innovation (Fayolle, 2009). Entrepreneurship education was 

pioneered by Shigeru Fijii, who started teaching in this field in 1938 at Kobe 

University in Japan. Courses in small business management began to emerge in the 

1940s and in 1947 Myles Mace introduced the first course in entrepreneurship in USA 

at Harvard Business School. Only half a century later did this phenomenon gain a more 
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universal recognition (Alberti et al, 2004). Entrepreneurship courses are taught at 

nearly every American Assembly of College Schools of Business (AACSB) accredited 

institution, at over 1400 postsecondary schools, and enjoy considerable world-wide 

growth (Honig, 2004). In the Czech Republic, entrepreneurship education still begins.  

Although the acceptance of importance of methods in entrepreneurship education 

(Carrier, 2007; Fayolle, 2008; Harrison and Leitch, 2008; Smith et al., 2008), 

educators and teachers are implicitly or explicitly talking about (or looking for) the 

magic method which turns each and every individual into a successful entrepreneur. 

There is no magic method, only methods which are more or less well adapted to a set 

of factors such as the pedagogical objectives, the characteristics of the audiences, the 

institutional, cultural and organizational constraints (Fayolle and Gailly, 2008). By 

‘methods’ both pedagogical approaches such as simulation, case studies and 

entrepreneurs in the classroom, and conceptual approaches to evaluating a key 

entrepreneurship dimension (i. e. entrepreneurial competence) are meant. 

Teaching Methods of Entrepreneurship Education 

Over the years a huge number of contributions have asked: can entrepreneurship be 

taught (Fiet, 2000; Jack and Anderson, 1999; Sexton and Upton, 1987)? Mostly 

accepted answer is – it can, but there is a need to innovate curriculum as well as 

didactics in order to pave the way for a stronger contribution from university graduates 

to the benefit of the entrepreneurial society. 

It seems that most authors categorize teaching methods into two groups, which are 

termed “traditional methods”(comprising normal lectures) and “innovative methods” 

(which are more action-based), also known as “passivemethods” and “active methods”, 

respectively (Mwasalwiba, 2010). Compared with passive methods, active 

methodsaccording to Bennett (2006) are those that require the instructor to facilitate 

learning, not to control and applymethods that enable students' self-discovery. The 

three most used methods are: lectures, case studies, group discussions. These are 

actually the same methods used in other business-related courses, which according to 

Bennett (2006) are passive and less effective in influencing entrepreneurial attributes. 

Fiet (2000) explains that instructorsrely on lecture-based methods because they can be 

easily accomplished, and also because they require lessinvestment. Other methods 

used, but not as common as the previous group, include: business/computer or 

gamesimulations, video and filming, role models or guest speakers, business plan 
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creation, project works. Also used weregames and competitions, setting of real small 

business ventures, workshops, presentations and study visits. Thislatter category of 

methods is termed “active” and is said to be more appropriate for nurturing 

entrepreneurialattributes among participants. 

It is however also generally agreed that traditional methods are less effective in 

encouraging entrepreneurialattributes. It is said that such methods actually make 

students become dormant participants. These methods prepare astudent to work for an 

entrepreneur, but not to become one. The existing shortfall in teaching methods 

confirmsKirby's (2004) comments that most entrepreneurship educators though relate 

their courses with new venturescreation (educate for), they actually end up teaching 

about entrepreneurship. If entrepreneurship is to be learned asa career, it is best done 

using some kind of apprenticeship. Traditional methods should only be used to give 

studentsthe commercial underpinnings of their entrepreneurial actions. But, doing 

something practical and having anopportunity to question, investigate, converse, and 

discuss with real-world entrepreneurs gives both knowledge andskills and also 

stimulates attitudes. However, in a practical sense most of the advocated active/action-

based teachingmethods are costly and somehow may not align to the conventional 

university system of teaching and awarding.The teachers’ main tasks are to provide 

theoretical knowledge on entrepreneurship and business planning, to instructthe 

students to find and test business ideas, and assess business opportunities and to 

consult group work andbusiness plan writing. The students should realize the 

importance of preparing a business plan, gain an overview ofthe Business Plan 

structure and preparation process, and get some practice in writing a business plan on 

the basis oftheir own business idea. Knowledge on how to implement a business idea, 

experience of business planning andinformation on the process of setting up an 

enterprise should motivate students to think about setting up their ownbusiness and as 

a result, bring more of them to entrepreneurship. 

The five different purposes for including the entrepreneur in entrepreneurship 

education, and hence five different roles of the entrepreneur in the classroom, are 

illustrated in Table 3.1. In the table they are further combined with three different 

didactic approaches to entrepreneurship education: education about entrepreneurship, 

education for entrepreneurship and education through entrepreneurship. 
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Table1 

The role 

oftheentrepreneur in 

differenteducationals

ettingsThedidacticalapp

roach ► 

About For Through 

Thepurposeofincludingen

trepreneurs in 

thelearningprocess ▼ 

   

Illustrative 

Theentre

preneuris

invited to 

illustrate

phenome

nafromth

eory 

  

Role models 

Theentre

preneuris

invited to 

personify

entrepren

eurialval

ues 

Theentrepreneurisin

vited to 

influencethestudent’

sperceptionsofentre

preneurship as a 

desirablecareerchoic

e 

 

Problemowner  

Theentrepreneurserv

es as a 

traininggroundwher

estudentscanlearn to 

applytheories 

 

Reality check  

Theentrepreneur – 

oradvisers – are 

invited to 

givequalifiedexperie

ncebased feedback 

Theentrepr

eneuris a 

dialogue 

partner 

interacting

withthe 

student on 

a peer- to- 

peer basis 

Co- worker  

Theentrepreneuris a 

potentialstakeholder 

in thestudents 

venture 

Boththe 

student and 

theentrepre

neur are 

‘entreprene

urs’ 

whohave to 

cowork in 

order to co- 

create 

Source: Autor’sown design 

Table 1 illustrates several points. In the simplest way it just shows how entrepreneurs 

can be involved in the three different forms of entrepreneurship education. This paper 
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shows that some combinations are meaningful, while the combinations illustrated by 

empty cells in the matrix are irrelevant or meaningless. Table 1, however, also shows 

an increasing difficulty in going from a ‘traditional top- down instructive’ approach, 

represented in the top left of the table, to a ‘progressive bottom-up constructive’ 

approach in the bottom right of the table.  

Let me briefly explain the three didactic approaches of ‘about, for and through’ 

entrepreneurship. Education about entrepreneurship is the traditional approach to 

education at most higher education institutions. Like most other academic disciplines, 

entrepreneurship has a number of subject areas and a body of literature. 

Education ‘about entrepreneurship’ thus calls for the presence of entrepreneurial 

expertise as a corrective measure to its theory and teacher dominance. What then is the 

entrepreneurial expertise reached in this didactic approach? It can be seen as  

a practitioner’s challenge to the world of theories. Textbook conceptions on 

entrepreneurial personality, risk- taking behaviour and conventional textbook wisdom 

of the role of business plans may be challenged. Macro- based perspectives and 

psychological approach perspectives may be challenged by the cogent complexity 

presented by the entrepreneur’s presence. 

Education through entrepreneurship is based on the idea that learning can be 

established experientially by bringing the students through an entrepreneurial process. 

From this point of view enterprising behaviour is learned when students perform the 

entrepreneurial process. This process begins with the student’s individual situation and 

the opportunities he faces in this situation. From this starting point the entrepreneurial 

student reaches out of the university in order to pursue opportunities. Participating in 

this process can help students to acquire entrepreneurial competences as well as 

abilities related to other relevant disciplines, that is, management, literature, physics, 

and so on. 

FirmsHelpingwithInnovations in EntrepreneurshipEducation 

Thedialogue between firms and innovations focuses on new venture creation, 

opportunity recognition, neweconomic activities and innovativeness. Growth is often 

combinedwith the debate on newness or is taken as a measure of it (Davidsson, Delmar 

&Wiklund, 2002). Basically, the focus in this debate is on thedialogue between 

innovation, growth and firms and/or businesses. Consequently,entrepreneurship is 
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defined as a new economic activity.The contribution of this dialogue to 

entrepreneurship education is not soobvious, since it is easy to argue that both 

education and entrepreneurship are humansciences or fields of science and, thus, the 

human being, the entrepreneur and his/herbehaviour, are the points of departure and 

the centre of the education. If we forgetthis, we lose our phenomenon and the whole 

debate on entrepreneurship educationbecomes useless.As a point of departure and 

focus of this definition is activity, not the actor. Itemphasises identifying new 

economic activities and focuses less on those creating theseactivities.On the other 

hand, the qualities or outcomes of this dialogue can refer to bothindividuals and 

businesses or firms, thus providing attributes for entrepreneuriallearning. Thus, 

entrepreneurship education contains qualities that are related to newventure creation 

and an opportunity recognition involved in it.However, this view has also been 

challenged, for example, by Carland andCarland (1991), who suggest that it is, indeed, 

difficult to define entrepreneurshipwithout entrepreneurs. A similar conclusion can be 

drawn also from Groen’s writings. He defines entrepreneurship as a context dependent 

process, throughwhich individuals and teams create wealth by bringing together unique 

packages ofresources to exploit market place opportunities. This definition expands the 

scope andcontent of entrepreneurship in two respects; first the definition combines it to 

individualactivities and their context and, second, its focus is on wealth creation 

instead ofgrowth.  

Starting Businesses as a Good Practice 

Starting businesses as part of courseworkhas become more mainstreamover the past 

few years. Babson College,according to Venkataraman (1997), started its Foundations 

ofManagement and Entrepreneurship(FME) course in 1996 where first 

year,undergraduate students are required tostart a business during their first year atthe 

college. The focus of FME is onopportunity recognition, resource parsimony,team 

development, holistic thinking,and value creation through harvest.The vehicle of 

learning is a limited durationbusiness start-up steeped in entrepreneurialthinking and  

a basicunderstanding of all functions of business.Because FME is a required course,all 

first-year undergraduates experiencethe entire cycle of entrepreneurship. 

To show what students do in the course of Entrepreneurship there is the concept paper 

below. 
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Task: 

The Concept paper should be a minimum of 5 pages and a maximum of 10 pages, 

with up to five (5) pages of appropriate support documents, charts, examples, 

drawings, etc. The document should be double spaced, in a standard font with a size 

no larger than 12. Pages should be numbered and the document should be stapled. 

Questions: 

What is your product or service being offered? Be specific, give a detailed 

description. Give your product or business a name. 

What are the features and benefits of the product or service? What value are the 

customers receiving from your product or service? 

How is the product or service differentiated from others on the market?  Why is it 

different and what makes it special? 

What is the value proposition?  What problem or need does your product/service 

fulfill? 

Who is the customer?  Who is your perfect customer? Will you be selling to an 

intermediary or to the end user? How will you find them?  What is the demand for 

your product or service? Are there enough of them to support your sales projections? 

What are the demographics, trends, patterns of change of the industry? What are 

typical profit margins in the industry? Are there any barriers to entry? If so, what are 

they?  How will you overcome them? Who are the competitors?  Who, What, Where is 

your competition?  Do you have a niche?  Do you have some kind of business 

advantage over your competitors? 

How will you get your product or service to your customer? Describe the product 

or service value chain (distribution system). What marketing tactics will you use? 

What are you going to charge for it? How much will it cost to produce your product or 

service?  Do you know what the competition charges?  How will the entry of your 

product into the market effect the price? 

What about intellectual property?  Patents, Trademarks, Copyrights and Trade 

Secrets?  Has someone already developed a similar product or idea? Can you improve 

on what already exists to differentiate and can advantage?  
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Tell us about the skills and expertise your team members bring to the business. 

What are the team’s skills/expertise gaps and how will you fill them? Are there any key 

partnerships needed/ available? 

What are your start-up capital requirements?  What start-up resources do you 

need?  Be specific; give the details of machinery needed, the materials needed, systems 

needed, etc. What is the plan? How much inventory will you need to carry? 

What are your estimated operating expenses, revenues, and net profit in the first 

three years of operation? How will you make money?  What is the revenue stream(s)?  

When is your projected break-even point?   

List any other information that the judges should know for picking your project as 

a winner. 

The course is a blend of theory andpractice, which forms the basis for theentire Babson 

undergraduate core curriculum.The overall purpose of thecourse is to allow students to 

practicebusiness and entrepreneurship so thecontent comes alive. The objectives ofthe 

course include: 

(1) Students practice entrepreneurshipand generate economic and socialvalue. 

(2) Students understand the nature ofbusiness as an integrated enterpriseand 

knowledge of all key businessareas is essential in developing awell-rounded business 

aptitude inpreparation for the real world. 

Teachability of Entrepreneurship 

In the discussion about the teachability of entrepreneurship, Henry et al. (2005) 

state that atleast some aspects of entrepreneurship can successfully be taught. More 

concretely, Rae andCarswell (2001) admit that there are some relatively easy teachable 

(e.g., business and managementfunctional knowledge, business plan) and not easily 

teachable (e.g. creativity and innovativeness) components of entrepreneurship. In our 

view, for their closeness to business management education, hard facts about business 

creation such as venture finance, accounting, marketing, management, andbusiness 

plan development can easily be taught by entrepreneurship education. However,  

a considerable and essential partof entrepreneurial expertise is tacit and based on 

know-how; it is the ‘ingredient’ that distinguishesthe entrepreneur from other 

individuals and should be the focus of entrepreneurship education. 



 

37 

 

Nonetheless, the inclusion of ‘know-how’ building elements in entrepreneurship 

education programs is still dilatory.Chen et al. (1998) confirm that entrepreneurship 

education tends to focus rather on the technical aspects of entrepreneurship,and 

according to Kirby (2004), the focus on developing entrepreneurial skills, attributes, 

andbehavior remains scarce. Blenker et al. (2008) dispute that the present educational 

system is capableof developing students’ motivation, competences, and skills 

concerning entrepreneurship. Theyargue that, at present, universities have not mastered 

the necessary learning methods, pedagogicalprocesses, and frames for 

entrepreneurship education. 

Measuring the Effectiveness of Entrepreneurship Course in a Czech university 

The aim of this research is to determine whether the course of Entrepreneurship taught 

in university facilities is effective. Because the "before" and "after" samples measure 

the same subjects (students), a paired t-test is the most appropriate analysis. 

Course of Entrepreneurship Profile 

Course Code: ENTED0764 

Course Title: Principles of Entrepreneurship  

Coordinating Unit: Department of Economic Subjects Didactic 

Semester: Semester 1, 2014/2015 

Mode: Internal, taught in Czech 

Level: Undergraduate Coursework (Bachelors) 

Location: Private University of Economics, Prague 

Contact Hours Per Week: 3 

Restrictions: Quota: Minimum of 15 enrolments  

Incompatible: ENTED0763 or ENTED0762 

Course Description: Introduces theory, practice and research into starting and growing 

new ventures. Knowledge and skill development focuses on start-up planning as well 

as learning-by-doing through adaptive execution. Topics include matching types of 

new venture to entrepreneurial goals, the value creation process, designing business 

models for value, assessing market attractiveness, networking, raising finance, creating 

competitive advantage, writing business plans, franchising and managing growth. 
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Course Introduction 

The course draws on current insights in the field of entrepreneurship to provide  

a framework for understanding how to identify, evaluate and exploit entrepreneurial 

opportunities. Topics include the value creation process, creating competitive 

advantage, designing business models for value, feasibility analysis, learning through 

experience, assessing market attractiveness and raising finance. The course aim’s to 

provide theoretical insight and practical knowledge about the new venture creation 

process. The teaching approach is based on the principles of experiential learning and 

the sessions will be based on a mix lectures, case analyses, and discussion. You are 

required to read and prepare materials in advance so you can actively participate in 

class. 

Timetable 

Timetables are available on Intranet. 

Knowledge 

Overview of significant theoretical and methodological approaches to understanding 

organisations, innovation and project management. In-depth knowledge/understanding 

of selected concepts, issues and strategies in organisation, innovation and project 

management 

Theoretical and practical knowledge of the frameworks and processes that encourage 

entrepreneurship and innovation. Understanding of organizational change and 

development processes. 

Skills 

Assessing and discussing a variety of approaches to entrepreneurship, organization, 

innovation and project management, including their suitability, scope and limitations 

in different situations: 

Designing innovation and development processes 

Analyzing specific organizations, processes and projects 

Assessing your own practices and processes based on critical reflection and with a 

view to developing both product and process 
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Competencies 

Capacity to apply your own academic proficiency in an interdisciplinary forum. 

Capacity to develop and realize ideas and projects, including an ability to act as 

entrepreneur 

Capacity to work independently in a practical and solution-orientated way 

Capacity to reflect on your own core academic proficiency in a commercial 

perspective 

Capacity to collaborate in binding interdisciplinary cooperation and to demonstrate 

respect for and an understanding of the differences between the disciplines 

Research methodology  

The paired t-test calculates the difference within each before-and-after pair of 

measurements, determines the mean of these changes, and reports whether this mean 

of the differences is statistically significant.A paired t-test can be more powerful than a 

2-sample t-test because the latter includes additional variation occurring from the 

independence of the observations. A paired t-test is not subject to this variation 

because the paired observations are dependent. Also, a paired t-test does not require 

both samples to have equal variance. Therefore, it is possible to address the research 

question with a paired design, in conjunction with a paired t-test, to get more statistical 

power.The paired t-test also works well when the assumption of normality is violated, 

but only if the underlying distribution is symmetric, unimodal, and continuous. Thus, 

the normality will be tested using Cramer-von Misestest first.Research question: Is the 

course of entrepreneurship significantly effective when measuring didactic pre-test and 

post-test scores? 

Testing hypotheses 

For paired t-test, the hypotheses are: 

Null hypothesis 

H0: μd = μ0 The students’ scores mean of the differences (μd) equals the 

hypothesized mean of the differences (μ0) – the course is not effective, there is no 

significant difference in knowledge before and after it. 

Alternative hypothesis 

H1: μd ≠ μ0 Thestudents’ scores mean of the differences (μd) does not equal  
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the hypothesized mean of the differences (μ0)– the course is effective, there is  

a significant difference in knowledge before and after it. 

Table 2: Data setsrepresentation 

  Pretest Posttest 

Mean 47,14328094 71,28662869 

Cramer-von 

Mises test 

P = 0.592 

(P>0.05, i. e. normaldistribution) 

P = 0.053 

(P>0.05, i. e. normaldistribution) 

Variance 572,0992813 337,5876705 

N 250 250 

Graphs 

  

Table 2 shows, that originally students (in pre-test) got scores in average of 47 % in 

didactic test, but after (in post-test) it was a higher score of 71 % in average. Thus, the 

entrepreneurship course influenced the knowledge deeply, i.e. delivered the 

improvement of 71-47 = 24 % in average.The table also proves the normal distribution 

of both data sets using Cramer-von-Mises test. Because of paired samples, both N 

(numbers of students) are the same number = 250. In the graphs the normal probability 

plot shows the distribution of all students’ scores graphically. 

Table 3: T-test results 

t Stat 
-

13,93908669 

P(T<=t) 
(1) 2,46875E-33 

t krit 
(1) 1,650996152 

P(T<=t) 
(2) 4,93749E-33 

t krit 
(2) 1,969536868 
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This table shows the two-tailed criterion probability P(2) = 4,93749 . e
-33

, which results 

in acceptance of alternative hypothesis H1 and rejection of hypothesis H0. Thus, there 

is a significant difference between the means of both samples and the course of 

entrepreneurship education was effective in the results delivered to students according 

to scores in didactic tests in per cent (measured from 0 to 100).The results reveal 

statistically significant gains inknowledge for each course graduate. The pretest-

posttest instrument consistentlydocuments improvement in student learning:that is, on 

average, nearly a 24 percent increase incorrect responses between test administrations. 

Pretest-posttest knowledgegain was influenced more by the content andpresentation of 

the course than bystudents’ initial ability and/or test-taking skills. 

Conclusion 

Entrepreneurship education is different from a typical business education. Business 

entry is a fundamentally different activity from managing a business. Entrepreneurship 

education must address the equivocal nature of business entry. To this end, the 

entrepreneurship education must include skill-building courses in negotiation, 

leadership, new product development, creative thinking and exposure to technology 

innovation. These are characteristics that define the entrepreneurial personality from 

which one draws when faced with the challenges associated with each stage of venture 

development. The following learning tools are useful in entrepreneurship education: 

business plans; student business start-ups; consultation with practicing entrepreneurs; 

computer simulations; behavioral simulations; interviews with entrepreneurs, 

environmental scans; “live” cases; field trips, and the use of video and films. 

Different educational institutions have different situations; a successful model in one 

institution may not be available in other institutions. Entrepreneurship education in the 

different institutions may have characteristics peculiar to each institution, but some key 

elements must be considered compulsory. Student selection is the first step, and then 

those selected students need to be motivated. After the motivation phase, they should 

be given special entrepreneurship training.Although the findings of this study suggest 

that students’ entrepreneurial abilities increased over the courseof a single semester, 

the results do not inform thedebate over other issues,for example, assessment of 

particular teachingstrategies. Consequently, the suggestion arose in the followingareas 

for exploration. First, future research shouldidentify course characteristics that improve 

learningat different types of institutionsand on diverse student 
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populations.Modificationsin course design and implementation may berequired for the 

effective application of instructionalinnovation in different environments.Second, more 

studies are required that connectpedagogical practices to actual student learning(i.e., 

direct assessment). Using student evaluationsof teaching, attitude surveys, and even 

course gradepoint averages as learning outcomes does not adequatelymeasure whether  

a particular techniqueincreased students’ entrepreneurial skills and knowledge. In 

future, using gains in information content-learningto evaluate outcomes. Third, there is 

a need for more experimental assessmentsof pedagogy in courses. This wouldinclude 

research designs that use a systematicmethod of comparison, using both pretest-

posttestand experimental and control groups. For example, faculty assigned to 

teachmultiple sections of entrepreneurship might use a “new”method of instruction in 

one section and comparethe amount learned with a traditionally taughtcourse.And 

finally, students have to be provided with proper and adequate support.At present, 

besides the special entrepreneurship training, entrepreneurship education in 

educational institutions also needs to instill certain basic ideas in doing business. For 

instance, in doing business, being punctual is very important. University students need 

to be reminded of the importance of this basic trait. 
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INNOVATION ACTIVITY AND SUSTAINABLE 

ENTREPRENEURSHIP PERFORMANCE 

VÁCLAV HOFMAN 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 

 

SUMMARY 

The European Commission (2010) identified the requirement to focus the efforts on 

the development of an economy based on knowledge and innovation as one of the 

most important priorities in the area of public policy, seeking to turn the European 

Union into a smart, sustainable and inclusive economy delivering high levels of 

employment, productivity and social cohesion.The aim of this paper is to explore the 

relationship between entrepreneurship performance and innovation among small and 

medium companies in Prague. There were investigated and compared two groups of 

companies – those using innovation in some of its forms and thosemay not even know 

what innovative factors are. It was found that there is a significant difference between 

the two groups in the sample. A direct association between entrepreneurship 

performance (earnings) and innovative factorswas observed within3 years on 

firmsafter 5-year starting period. Thus, there is a significant need of innovative 

strategies which influence the economic indicators of entrepreneurship performance 

(e.g. EBIT). 

 

Keywords: Earnings. Entrepreneurship innovation,Factors of innovation. 

Sustainability. 

 

INTRODUCTION 

Company development goes hand in hand with innovation. Successfulcompanies 

invest heavily in research, development and innovation to create new technologies and 

processes. Inclusive and sustainable entrepreneurship requires innovation to deliver 

more economic and social value to more people using fewer financial and natural 

resources. A variety of strategic documents in the area of European Union policy and 
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differentscientific research underline the significant role of entrepreneurship in 

economic andsocial contexts as a rationale for entrepreneurship policy development. 

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD,2008) 

maintained that the entrepreneurship policy strengthens the innovations 

byunderpinning firm creation and firm expansion, increasing productivity in 

theenterprise sector. 

The longitudinal exploration (between the years 2011 – 2014) of entrepreneurial 

growth companies (SMEs) which survived the birth stage (first five years) brings some 

innovation factors helping to develop and enhance sustainability of the growth in 

firms. In the research part of the paper those antecedents are identified in the 

companies, which bring their entrepreneurial growth. 

The SME is interpreted here as it has been defined by European Commission(2003), i. 

e. this is the category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs)which 

employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceedingEUR 

50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million. 

 

Factors of innovation  

Audretsch (2003) stated that a positive and robust correlation between innovation and 

economic performance has been found in terms of EBIT growth,firm survival, 

employment creation, technological change, productivity increases and exports.At the 

same time, innovation also refers to the improvement of general business environment 

in which allkinds of business activities can flourish. That is why there is further spoken 

about both internal and external factors of innovation. 

Factor 1: Entrepreneurship 

In the Action plan for entrepreneurship (2004) entrepreneurship is designated asa 

major driver of innovation, competitiveness and growth. 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010) emphasized that high-

growthentrepreneurship is a key contributor to new employment in an economy, and 

nationalcompetitiveness depends on innovative and cross-border entrepreneurial 

ventures.Moreover, GEM related entrepreneurship development to the phases of 

economicdevelopment is identified by the World Economic Forum (WEF, 2011) 
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According toWEF, the initiatives aimed towards improving entrepreneurship should 

consider theeconomic development level (figure 1). 

In consideration of a description of economic development phases, theentrepreneurship 

could be named as a necessity for the creation of innovation-driveneconomy. 

Furthermore, the attention in this case is drawn to the importance ofinnovative 

entrepreneurial activity, what could be also the allusion for public policy tostrengthen 

the efforts for the development of innovative business sector. 

Figure 1. Characteristics of Economic Groups and Key Development Focus 

 

Source: Formulatedaccording to GEM (1999, 2010) 

Factor 2: Innovation timing 

Kuckertz, et all (2010) provide first empirical evidence that newly founded firms tend 

to start additional innovative activity on average 14 months after their launch and that 

the timing of the second innovation project after start-up. Conversely, waiting until the 

first idea has fully matured and is in decline before searching for the next opportunity 

may be much too late. Thus, the point in time when ventures become potentially 

innovative, plays a decisive role for the success of the firm. Concentrating too early on 

the next revolutionary steps may well lead to insufficient exploitation of the current 

project. 

Factor 3: Motivation and skills 

Furthermore, the roles of motivation (through awareness) and skills 

(throughknowledge, skills and abilities necessary for exploitation of opportunities are 



 

48 

 

emphasized here as the key foundationsof entrepreneurship policy) as in Stevenson and 

Lundstrom(2005). 

To highlights the “soft” motivation and skillsmeasures, they include: entrepreneurial 

education,consultations, improvement of skills and capacities, promotion of 

entrepreneurialculture and the like, as a vital force in order to enhance the willingness.  

Factor 4: Small and medium sized entrepreneurs (SME) policy 

Entrepreneurship as a broad public policy area calls for the development of 

anintegrated framework of government actions, in which the individuals, 

enterprisesand environmental facets jointly play important roles. It is recognized, that 

entrepreneurship policy is the base of SME policy. Withoutefforts to foster the 

development of positive attitudes, motivated individuals, start-ups,and young emerging 

firms, the foundation for an efficient SME policy is limited (Lundstrom et al., 2005). 

According to Audretsch (2003), SME policy is almost exclusively targetedtowards the 

existing stock of enterprises and virtually all of the instruments includedin the policy 

portfolio are designed to promote the viability of the SMEs. 

Meanwhile,entrepreneurship policy is explained as being much broader and directed 

towards thestimulation of entrepreneurial behaviour in a country or a region. 

Stevenson and Lundstrom (2001, 2002) indicated two main ways to 

distinguishentrepreneurship policy from SME policy. The first is the breadth of 

policyorientation and instruments. While SME policies focus on firms 

(predominantlyalready existing SMEs), entrepreneurship policy focuses more on 

entrepreneurs whomay be at different stages of the process of developing a new or 

early stage business. In accordance to the distinctions mentioned above, Stevenson and 

Lundstrom(2001) defined entrepreneurship policy as: (1) policy measures taken to 

stimulateentrepreneurship; (2) that are aimed at the pre-start, the start-up and post-

start-upphases of the entrepreneurial process; (3) designed and delivered to address the 

areasof motivation, opportunity and skills; (4) with the primary objective of 

encouragingmore people to start their own businesses. 

Factor 5: Internationalization 

Internationalization and innovation are two major options to achieve firm 

growth.Traditionally, these two routes to growth have been studied separately and only 

recentlyinnovation and internationalization are increasingly seen as being strongly 
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interrelated,with entrepreneurship representing the trait d’union between the two 

(Onetti et al.2012; Etemad and Keen, 2012; Zucchella and Siano 2014). 

Companies look for competitive advantage which is not easily duplicated by their 

competitors. Adopting internationalization is one of the possible avenues to achieve 

such advantage (Porter and Kramer, 2006). As the internationalization practices need 

time to show their effect, company’s competitors may be reluctant to follow the 

practice. 

Factor 6: Customer orientation 

Sustainable business model as proposed by strategists such as Teece (2010) 

andChesbrough (2010) implies that innovation and value is created by a firm for 

itscustomers, while a new dominant logic of marketing suggests that value is often 

cocreatedby customers and firms (Vargo and Lusch, 2004). Such a collaborative 

approachto innovation and value creation is studied as coinnovationwithin a dyadic 

business relationship with a key customer and looks intothe outcomes in the focal 

business relationship and in the small firm’s foreign expansion. 

The knowledge that small and medium enterprises (SMEs) can access from 

theircustomer relationships is central to a firm’s innovation (Yli-Renko et al. 

2002;Presutti et al. 2007) as well as to its internationalization processes (Sharma 

andBlomstermo, 2003).  

Research 

In the meanwhile, the SME growth refers more to “hard” measures such as 

finance,infrastructure and equipment. Here the earnings before interest and taxes 

(EBIT) growth was selected as a criterion.  

Many studies have attempted to investigate the relationship between corporate 

performance and sustainability indicators. Mixed results were reported in earlier 

studies (Simpson and Kohers, 2002). Entrepreneurial growth companies establishing 

innovative management structures immediately after they have reached organizational 

stability aremore likely to achieve long-term survival and growth.  

However, as it is stated in many definitions of entrepreneurship (Schumpeter, 1934; 

Baumol, 1968; Drucker, 1985), this concept is related not only to aninitiation and 
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development of business, but also refers to the capabilities to find andexploit the new 

opportunities through the knowledge, innovations and creativity.  

The research was conducted within the period of 2011 – 2014 (i.e. for three years). All 

the selected companies (n = 58) are small or medium sized companies (definition 

precedes) of a similar size, financial profiles and professional branches. In the initial 

phase of the research, the companies were divided into 2 groups: 29 innovative 

companies (with at least 3 of 7 positive criterions of innovation) and 29 not innovative 

companies (with 0 – 2 criterions of innovation).  

Research question: Are innovation level and relative earnings interdependent values? 

Main hypothesis H0: There is not a strong relationship between EBIT and innovation 

factors. 

Alternative hypothesis H1: There is a strong relationship between EBIT and innovation 

factors. 

Statistical Methods: Average; Correlation coefficient; Linear regression. 

As criterions, these internal and external innovative factors, were chosen, and were 

identified as existing or not existing in deep preceding 3 years survey process: 

Internal factors: 

Factor 1: Entrepreneurship – Company is showing the most sings of entrepreneurship. 

Factor 2: Innovation timing – Company after first five years of existence came up with 

ahigherinvestment into innovation processes than those in the starting period. 

Factor 3: Motivation and skills – Management and staff share common company 

culture,  

are identified with it and use possibilities of on-job training and education.  

External factors: 

Factor 4: Small and medium sized entrepreneurs (SME) policy – The company feels 

the policyof the EU and Czech government towards SMEs as mainly positive. 

Factor 5: Internationalization – The company produces, sales or creates networks 

abroad,  and those are used as a cardinal base of daily business. 

Factor 6: Customer orientation – The company developed strong customer orientation  
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and considers communication with clients in its strategy of innovation 

processes.Inregard to this perception and analysis of innovation activity, there were 

identified the common areas of innovation factors using the bipolar scales from 0 (does 

not exist) to 1 (exists). They are represented by totals of 6 factors by each company.  

Inregard to this perception and analysis of entrepreneurship growth, there was inter-

annual EBIT growth measured inside the scale of 0 to 100 %. The EBIT relative rates 

are represented by averages of per cent points. 

Figure 2: Correlation coefficients 

 

In figure 2, there are relative growth rates of earnings before interests and taxes in per 

cent points, measured between years given for both innovative (A) and other (B) group 

of companies and innovative force measured by totals of 0/1 factors. Correlation 

coefficientsr measure the strength and direction of a linear relationships between EBIT 

growth and innovation levels on a scatterplot. The values of r (always between +1 and 

–1) are in both measures closest to +0.70, i. e. A strong uphill (positive) linear 

relationships (shown in figure 3) of innovation level (force) and growth rate (EBIT in 

%). All in all, this research shows that even several factors of innovation(3 to 6; 4.3 in 

average) play significantly strong role (correlation coefficient = 0.67) in 

entrepreneurial growth of earning between years (23 % in average). And by companies 

with less of these factors (0 to 2; 0.6 in average), there was also identified a strong 

positive correlation (0.68) between innovation strength and EBIT growth (11.2 in 

average). Thus, the higher innovation level, the higher relative earnings rates 

companies showed.  

Figure 3: Linear regression of both samples A and B 

 

Group of 

companies 

A B 

Sample size 29 29 

Mean x (x̄) 4.2758620689655 0.62068965517241 

Mean y (ȳ) 23.068965517241 11.241379310345 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

innovation 4 3 3 6 3 3 6 5 5 3 4 3 4 6 3 6 4 3 4 3 6 4 6 5 6 3 6 3 4

growth 23 19 25 39 3 18 41 24 23 19 35 15 24 37 29 34 16 9 10 16 41 2 43 19 39 21 21 22 2

innovation 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2

growth 21 1 24 21 7 2 2 28 17 0 5 3 2 21 4 1 2 8 28 2 2 1 6 3 35 2 18 28 32
B

r

0,66575383

0,68193345

Companies
Group Dimension

A
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Intercept (a) -3.8251968503937 4.983606557377 

Slope (b) 6.2897637795276 10.081967213115 

Regression 

line equation 

y=6.29x-3.83 y=10.08x+4.98 

Graphs 

  

 

Conclusion 

In this study, selected 29 innovative and 29 non-innovativeSME companies in 

Praguewere compared.The innovative ones are found to perform better in terms of 

profitability in a longer term of three years (2011-2014). However, both groupsare 

significantly correlated between profit and innovation. Positive effects of innovation 

activity over business performance are observed in revenues generated over time. This 

demonstrates that Prague SME segmentis an important international entrepreneurial 

centre with innovative business performance as revealed in prior studies of other 

scientists. 

Culture by which the business innovation activity is encouraged and theimportance of 

new knowledge and technologies is highlighted. This should promotenot only the 

initiatives for business activity, but at the same time to identify and exploitthe 

economic opportunities with using new knowledge, creativity and know-how. Asstated 

Michael and Pearce (2009), entrepreneurs who do not innovate do not create wealth. 

General business conditions, necessary for innovation development, refer toaccess to 

general resources including finance, technologies and regulatory frameworkas well as 

the system of innovation support services, partnerships and knowledge transfer. 

According to the OECD (2010), theknowledge exchange between explorers and 

exploiters, particularly for the exploitationof new, science-based knowledge, is named 

as the one of the key drivers of SMEinnovation and innovative entrepreneurship. 

Moreover, it is highlighted, that the newfirms and SMEs do not innovate alone but 

rather in collaboration with others, includingwith their suppliers and customers, and 
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with universities and research organisations.Therefore, the collaboration is one of the 

most important aspects which can help tosolve the majority of problems related to 

innovation activity including the lack ofideas, skills, and finance. 

In future studies, research can be launched to examine more Prague companies which 

constituteother segments (not only SMEs). Those companies can be compared with 

similar companies again. Companies without engagement in innovation activities can 

be chosen for the comparison purpose as well. Besides financial performance, market 

performance, employment choice and other non-financials could be used as measures 

of corporate achievements. In examining such a relationship with business 

performance, a longer time frame can be adopted in the future to look into an extended 

period of relationship. 
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ÚVOD 

Článek předkládá legislativní a etický rámec pro profesi porodních asistentek v České 

republice. Vychází z mezinárodní definice porodních asistentek a české legislativy. 

Zaměřuje se na kompetence a způsob získávání kvalifikace pro tuto profesi. Uvádí 

porodní asistentku jako regulované povolání. Přináší přehled nejdůležitějších 

profesních organizací a odborných společností, které sdružují porodní asistentky v ČR. 

Uvádí etický kodex porodních asistentek, práva a povinnosti pacientů a zdravotnických 

pracovníků v České republice a odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru 

sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodům v domácnosti. 

Klíčová slova:Etický kodex. Kompetence. Odborná způsobilost. Porodní asistentka. 

Profesní organizace porodních asistentek v ČR.  

DEFINICE PORODNÍ ASISTENTKY 

Dle české právní úpravy, §5 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání  

a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 

pozdějších předpisů, se za výkon povolání  porodní asistentky považuje poskytování 

zdravotní péče v porodní asistenci, to je zajištění nezbytného dohledu, poskytování 

péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají 

fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence, součástí 

této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Dále se 
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porodní asistentka ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, 

diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. 

Mezinárodní definici porodní asistentky v roce 1972 vytvořila Světová zdravotnická 

organizace (WHO), Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM)  

a Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO) a společně ji uvedly 

v dokumentuDefinitionoftheMidwife (Definice porodní asistentky). Současné znění 

bylo přijato v roce 2005 na kongresu Mezinárodní konfederace porodních asistentek 

konaném v Austrálii: Porodní asistentka je osoba, která úspěšně ukončila vzdělávací 

program, uznávaný v dané zemi, vycházející z dokumentů „Nezbytné dovednosti 

(kompetence) pro základní praxi porodní asistentky“ a z rámce „Globálních 

požadavků na vzdělávání porodních asistentek“; která dosáhla nezbytné kvalifikace, 

aby byla registrovaná a/nebo aby mohla získat povolení k výkonu povolání porodní 

asistentky a používat označení porodní asistentka; a která vykazuje potřebné znalosti 

a dovednosti pro praktický výkon povolání porodní asistentky.Porodní asistentka je 

uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník; pracuje v partnerství se 

ženami, aby jim  poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu  

a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči 

novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, 

podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, 

zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení 

nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci. Porodní asistentka má důležitou 

úlohu  ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin  

a celých komunit.  Tento článek by měl zahrnovat předporodní přípravu a přípravu  

k rodičovství  a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo 

reproduktivního zdraví a péči o dítě. Porodní asistentka může vykonávat svou profesi 

v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických 

zařízení, nemocnic, klinik, nebo zdravotnických středisek. Poslední revize dokumentu 

byla provedena v roce 2011Radou ICM. 

ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU POVOLÁNÍ  

PORODNÍ ASISTENTKY V ČR 

V současné době lze získat odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní 

asistentky pouze studiem nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického 
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bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek (kvalifikační 

studium). Odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky mají taktéž 

absolventky, které získaly způsobilost studiem umožňující získání odborné 

způsobilosti podle dřívějších právních předpisů a jejichž způsobilost zůstala zákonem 

č. 96/2004 Sb. nedotčena. To jsou absolventky střední zdravotnické školy v oboru 

ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 1996/1997 nebo absolventky tříletého studia na vyšších 

zdravotnických školách v oboru diplomovaná porodní asistentka, pokud bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce  2003/2004.Činnosti 

(kompetence) porodní asistentky jsou stanoveny v § 5 vyhlášky č. 55/2011 Sb.,  

o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků:  

(1) Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje 

bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči 

těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím 

ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může: 

a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, 

ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-

právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkovat, 

b) provádět návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu  

a gynekologicky nemocné, sledovat její zdravotní stav, 

c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení  

a předcházet jeho komplikacím, 

d) diagnostikovat těhotenství, předepisovat, doporučovat nebo provádět vyšetření 

nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sledovat ženu s fyziologickým 

těhotenstvím, poskytovat jí informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného 

rizika předávat ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru 

gynekologie a porodnictví, 

e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, 

rozpoznávat u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah 
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lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná 

opatření, 

f) připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést 

fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést  

i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací 

nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví, 

g) ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po 

porodu, 

h) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky a manipulovat s nimi a zajišťovat 

jejich dostatečnou zásobu, 

i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat  

s nimi, a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. 

(2) Porodní asistentka může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace 

ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského 

procesu a provádět jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité 

resuscitace. 

(3) Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí  

v oboru gynekologie a porodnictví může: 

a) asistovat při komplikovaném porodu, 

b) asistovat při gynekologických výkonech, 

c) instrumentovat na operačním sále při porodu. 

(4) Porodní asistentka pod odborným dohledem porodní asistentky se specializovanou 

způsobilostí v oboru nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru,  

v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle § 4 odst. 1 

písm. b) až i) při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. 



 

60 

 

(5) Porodní asistentka dále vykonává činnosti podle § 4 odst. 1, 3 a 4 u těhotné  

a rodící ženy, ženy do šestého týdne po porodu a pacientky s gynekologickým 

onemocněním. 

Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí 

(1) Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 29 bez odborného dohledu a bez indikace 

v rozsahu své odborné způsobilosti: 

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, 

b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického 

c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních 

předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, 

d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně 

pokyny lékaře, 

e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti  

k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími 

odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami 

v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů, 

f) podílí se na přípravě standardů. 

Porodní asistentka patří v Evropské unii mezi tzv. regulovaná povolání. 

Regulovaným povoláním nebo činností se rozumí takové povolání nebo činnost, pro 

jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité 

požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Tato 

regulace povolání umožňuje volný pohyb pracovníků v rámci celého Evropského 

společenství. Mezi regulované patří profese lékaře, všeobecné sestry a ošetřovatele, 

zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta a architekta. 
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Minimální požadavky na získání dané kvalifikace jsou stanoveny směrnicí o uznávání 

odborných kvalifikací (2005/36/ES, která byla novelizována směrnicí 2013/55/EU)  

a platí jednotně na celém území Evropské unie. Ve všech členských státech je tak 

zaručena stejná úroveň dosažené kvalifikace. 

VĚSTNÍK MZČR 3/2009 

Věstník MZČR 3/2009 obsahuje metodický pokyn k vyhlášce 39/2005 pro 

studijní obor porodní asistentka. Studijní program (R 5349 PORODNÍ ASISTENCE) 

je koncipován jako zdravotnický bakalářský studijní program, název kvalifikačního 

studijního oboru je porodní asistentka. Standardní doba studia je nejméně 3 roky,  

z toho nejméně 1 200 hodin je praktické vyučování. Forma studia může být prezenční, 

distanční nebo jejich kombinace. Výstupní znalosti a dovednosti tj. profesní 

kompetence vychází z Evropské strategie WHO pro vzdělávání regulovaných 

nelékařských profesí (všeobecných sester a porodních asistentek) z roku 1998  

a direktivy Evropské komise – směrnice 2005/36/ES. 

Profese porodní asistentky zahrnuje čtyři základní funkce: 

- nezávislé – autonomní,  

- závislé – kooperativní,  

- funkce porodní asistentky v oblasti výzkumu a vývoje, 

- funkce v oblasti řízení ošetřovatelské péče. 

Autonomní funkce porodních asistentek 

Porodní asistentka poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace 

základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám  

a šestinedělkám a fyziologickým novorozencům prostřednictvím ošetřovatelského 

procesu. 

Kooperativní funkce porodních asistentek 

Respektuje role jednotlivých profesionálů při koordinaci a plnění odborných úkolů 

v multidisciplinárním a multiprofesionálním týmu, zachovává a posiluje vzájemný 

partnerský vztah a podílí se na všech společných opatřeních v zájmu zdraví 

klientky/pacientky.Provádí všechna vyšetření a ošetření, která stanoví lékař při 

nefyziologických stavech v péči o ženu a dítě.Zná hranice svých rolí a kompetencí,  
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a pokud je to nutné, požádá o spolupráci kompetentní odborníky.Dokumentuje proces 

poskytované ošetřovatelské péče. 

Funkce porodních asistentek ve výzkumu a vývoji v oblasti porodní asistence 

Kriticky reviduje svou každodenní praxi a při realizaci svých činností využívá 

výsledky výzkumu. Získává nové vědomosti tím, že se podílí na výzkumné práci  

v oblasti porodní asistence a ošetřovatelské péče o ženu a dítě nebo výzkum sama 

vykonává.Podílí se na výzkumu v multidisciplinárním týmu.Účastní se systematicky a 

nepřetržitě na programech zajišťování kvality celkové péče. Usiluje o svůj další 

odborný růst v rámci postgraduálního a kontinuálního celoživotního vzdělávání. 

Funkce porodních asistentek v plánování, koordinaci a řízení 

Rozezná rizika pro zdraví spadající do oblasti porodní asistence a péče o ženu a dítě  

a provádí nezbytná opatření k zamezení působení těchto rizik.Pracuje ve skupinách, 

kontroluje pracovní tým a kooperuje s jinými odborníky.Při výkonu svých činností 

sleduje jejich efektivitu a náklady.Hodnotí, kontroluje a vzdělává podřízené 

zaměstnance.Ovládá nové informační a komunikační technologie.Účastní se 

rozhodovacích procesů v oblasti zdravotní politiky a řízení, které se týkají porodní 

asistence a ošetřovatelské péče o ženu a dítě. 

Všechny tyto úkoly musí být plněny v souladu s platnými právními normami, 

etickými principy a profesními standardy. Absolvování studijního programu umožní 

registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech 

EU.Porodní asistentky sezpůsobilostí k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti  

v oblasti odborné ošetřovatelské péče o ženu, rodičku i novorozence pracují: 

- v lůžkových zdravotnických zařízeních, 

- v ambulantních zdravotnických zařízeních, 

- v různých ošetřovatelských zařízeních, 

- v domácí péči o těhotnou ženu, šestinedělku i novorozence, 

- ve zdravotní péči v rodině/komunitě. 
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ODBORNÉ SPOLEČNOSTI, PROFESNÍ SDRUŽENÍ PORODNÍCH 

ASISTENTEKV ČR 

Mezi nejvýznamnější registrované společnosti na území České republiky 

řadíme Českou konfederaci porodních asistentek, Českou společnost porodních 

asistentek, Unii porodních asistentek a Gynekologicko-porodnickou sekci České 

asociace sester. 

Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA)se sídlem Divadelní 614, 602 00 

Brno, www.ckpa.cz(dříve Česká asociace PA). 

ČKPA je největší a nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České 

republice. Vznikla v roce 1997 vystoupením části porodních asistentek  

z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester. V roce 2005 se z asociace 

přeměnila na konfederaci. Zakladatelkou byla paní Zuzana Štromerová.ČKPA je 

členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek ICM a Evropské asociace 

porodních asistentek EMA. Stala se hostitelkou 30. světového kongresu porodních 

asistentek v červnu 2014 v Praze.V současné době je pro ČKPA nejdůležitější 

spolupráce všech českých porodních asistentek s cílem vytvoření jednotné profesní 

organizace porodních asistentek v ČR.Pověřenou prezidentkou a členkou prezidia  

s gescí pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu jeMgr. Věra Vránová Ph.D. 

Česká společnost porodních asistentek (ČSPA) se sídlem Apolinářská 441/18,  

120 00 Praha,http://asistentky.porodnice.cz/ceska-spolecnost-porodnich-asistentek. 

Předsedkyní je paní Mgr. Ludmila Lukešová. ČSPA sdružuje osoby vykonávající 

nelékařská zdravotnická povolání a osoby připravující se na tyto profese, dbá o růst 

jejich odborné a morální úrovně, dodržuje a dbá odborných doporučení ČGPS a ČLS 

JEP. 

Unie porodních asistentek (UNIPA) se sídlem Londýnská 28, 120 00 Praha 

2, www.unipa.cz/, prezidentkou je paní Ivana Königsmarková.UNIPAsdružuje porodní 

asistentky na základě individuálního členství. Členkami se mohou stát ty porodní 

asistentky, které pracují ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, soukromé 

porodní asistentky, studentky oboru porodní asistence i porodní asistentky na mateřské 

dovolené. 

http://www.ckpa.cz/
http://asistentky.porodnice.cz/ceska-spolecnost-porodnich-asistentek
http://www.unipa.cz/
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Cílem je: 

 Poskytovat profesní podporu porodním asistentkám.  

 Vytvářet zázemí pro studentky porodní asistence.  

 Propagovat práci porodních asistentek směrem k veřejnosti.  

 Poskytovat informace a podporu rodičům.  

UNIPA je členskou organizací České ženské lobby (ČŽL) a Asociace veřejně 

prospěšných organizací (AVPO). 

Zakladatelka paníIvana Königsmarkováje celoživotní propagátorkou přirozeného 

porodu s minimem zásahů (od r. 2000 odvedla více jak 400 porodů v domácnosti).  

V 90. letech stála u vzniku prvního českého porodního domu. Od roku 2011 čelila 

Ivana Königsmarková obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti,  

29. 4. 2014 Městský soud definitivně potvrdil zproštění obžaloby. 

Gynekologicko – porodnická sekce České asociace sester  (GPS ČAS) se sídlem 

Londýnská 32, 20 00 Praha 2, www.cnna.cz. 

Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická 

organizace s právní subjektivitou. Je to největší odborná profesní organizace sester  

a jiných odborných pracovníků. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře 

působící v resortu zdravotnictví, sociálního péče, školství a ve všech oblastech 

soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské 

vyznání s působností po celé České republice.ČAS má ve světě kredit aktivní profesní 

organizace, která má zájem o pozitivní změny na poli ošetřovatelství. Důkazem toho je 

členství ve světové organizaci sester ICN se sídlem v Ženevě a členství v Evropské 

federaci sesterských asociací (EFN) se sídlem v Bruselu.Činnost České asociace sester 

spočívá v práci odborných sekcí a regionů. V březnu 2015 proběhlo sloučení Sekce 

gynekologicko - porodnické s Regionem Praha. 

Zástupkyně výše uvedených profesních sdružení podepsaly dne 12. 03. 2014 

společné memorandum ČKPA, UNIPA, ČSPA, GPS ČAS o vzájemné spolupráci 

v oboru porodní asistence, vycházející ze směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných 

http://www.czlobby.cz/o-ceske-zenske-lobby/
http://www.avpo.cz/
http://www.avpo.cz/
http://www.cnna.cz/
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kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému 

pro výměnu informací o vnitřním trhu, ve znění pozdějších předpisů, dokumentů ICM 

a EMA, doporučení WHO a legislativy ČR. 

 

Obrázek - Podpis memoranda, zleva: Mgr. Ludmila Lukešová (Česká společnost porodních asistentek), 

Ivana Königsmarková (Unie porodních asistentek), Mgr. Věra Vránová (Česká konfederace porodních 

asistentek), Ph.D., Mgr. Alena Šindelářová (Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester) 

Zdroj: MZCR, 2013 

 

ODBORNÉ STANOVISKO VÝBORU ČGPS ČLS JEP A VÝBORU 

SEKCEPERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP K PORODŮM 

V DOMÁCNOSTI 

Díky dlouhodobě vypracované a průběžně aktualizované organizační struktuře 

perinatální péče se české porodnictví se svými výsledky řadí mezi nejvyspělejší země 

světa. Mnohaleté snahy o propagaci vedení porodu v domácnosti vedené některými 

soukromými porodními asistentkami a laickými společnostmi jsou negativním jevem, 

který by mohl vést ke zvýšení komplikací, k nárůstu mateřské i novorozenecké 

nemocnosti i úmrtnosti. Argumentace zahraničními zkušenostmi je lichá – všechny 

země tolerující domácí porody vykazují horší výsledky perinatální péče než Česká 

republika, navzdory tomu, že doma probíhají pouze porody, u nichž se očekává 

fyziologický průběh. Rozpoznat, zda těhotenství skončí fyziologickým porodem, či 

nutností porodnické operace, je nemožné, neboť porod je dynamický proces, který se 

může zkomplikovat v kterékoli fázi svého průběhu, kdy může dojít k akutním 
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komplikacím, bezprostředně ohrožujícím život plodu (jako výhřez pupečníku, akutní 

hypoxie) nebo matky (např. poporodní krvácení z jakékoli příčiny - porodním 

poraněním počínaje a hypotonií dělohy konče) nebo ohrožením obou (např. abrupce 

placenty). Tyto komplikace nelze v domácnosti řešit, jak se ostatně v případech 

proběhlých porodů s trvalými následky i potvrdilo.Porody v domácnosti přinášejí 

zbytečná rizika. ČGPS označila plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení za 

postup v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tj. non lege artis. 

Zásadně nesouhlasíme s mylným informováním těhotných žen a jejich partnerů na 

předporodních kurzech vedených některými soukromými porodními asistentkami, 

které propagují porody v domácnosti bez osvětlení jejich rizika oproti porodům 

vedeným ve zdravotnickém zařízení. Podle článku 5 Úmluvy o lidských právech  

a biomedicíně lze jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví, tedy i předem plánovaný 

porod doma, provést jen za podmínky, že k němu dotčená osoba dala svůj svobodný  

a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádněinformována o účelu  

a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Neupozornění na rizika porodu 

doma ze strany zdravotníka, který jej mávést, je tedy velmi hrubým porušením 

uvedeného článku Úmluvy, která má vyšší právní sílu než zákon. Jedinou zárukou 

bezpečného vedení porodu je porodní sál, který je vybaven pro stanovení diagnózy  

a řešení náhle vzniklých stavů před porodem, za porodu i po porodu. Z těchto důvodů 

jsou porody v domácnosti v pojetí současné medicíny nedoporučitelné. 

 

KODEX PORODNÍCH ASISTENTEK 

Podnět ke vzniku etického kodexu, který by definoval morální souvislosti porodnictví 

při naplňování potřeb žen-klientek, vzešel z představenstva Mezinárodní konfederace 

porodních asistentek. Text Kodexu postupně vznikal při několika pracovních 

setkáních. Konečná verze textu vznikla jako konsenzus Výkonného výboru v Madridu 

a byla předložena Radě ICM ve Vancouveru v Britské Kolumbii.  Kodex byl 

definitivně přijat 6. května 1993. Kodex respektuje hodnoty, které jsou formulovány 

Ústavou ICM, s ohledem na definici porodní asistentky podle 

ICM/WHO/FIGO.Přípravný výbor usiloval o to, dát Kodexu ICM širší celosvětovou 

perspektivu. To znamená, že byly často upřednostněny formulace obecnější povahy, 

aby v nich zůstalo dostatek prostoru pro odlišnosti jednotlivých kultur, společenství a 

etnik. V průběhu roku 1991 bylo podrobeno analýze sedm samostatných etických 
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kodexů různých porodnických sdružení. Vyšlo najevo, že vůdčími problémy etiky v 

oboru jsou: 

- bezpečnost,  

- kompetence,  

- odpovědnost a vědomí odpovědnosti,  

- důvěrnost informací,  

- využití konzultací a předání do péče dalším odborníkům,  

- ohled na lidskou důstojnost,  

- zapojení klientek do rozhodování,  

- účast na rozvoji porodnického oboru a řízení porodnictví a mateřské péče,  

- uctivá spolupráce ve zdravotnickém týmu,  

- podpora zdraví,  

- spravedlnost a nestrannost,  

- vyhnutí se diskriminaci,  

- výchova a vzdělávání budoucích porodních asistentek. 

MEZINÁRODNÍ ETICKÝ KODEX PORODNÍCH ASISTENTEK 

Vztahy v porodnictví 

a) Porodní asistentky respektují právo ženy na informovanou volbu a snaží se ženy 

vést k tomu, aby přijaly odpovědnost za svá rozhodnutí. 

b) Součástí přístupu porodních asistentek je podporovat právo žen na aktivní účast  

v rozhodnutích, která se týkají poskytované péče. Porodní asistentky rovněž usilují  

o to, aby se ženy-klientky mohly samostatně vyjadřovat k otázkám zdraví a rodiny ve 

své společnosti a kultuře. 

c) Porodní asistentky i jejich klientky spolupracují s úřady a fondy na vymezení 

(definování) potřeb, které má zdravotní péče zajistit. Zároveň se snaží zajistit úměrné 

rozdělování dostupných zdrojů podle priorit. 

d) Porodní asistentky se vzájemně podporují ve svém pracovním kolektivu a aktivně  

u sebe i u jiných pěstují přiměřený pocit vlastní hodnoty. 
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e) Porodní asistentky kooperují s dalšími zdravotnickými pracovníky. Podle potřeby se 

obracejí na jiné zdravotnické profese, využívají jejich kompetencí a konzultují s nimi 

stav svých klientek. 

f) Porodní asistentky si jsou vědomy vzájemné závislosti lidí ve své profesi a snaží se 

řešit vznikající konflikty. 

g) Porodní asistentky nesou odpovědnost i vůči své vlastní osobě jakožto jedinci  

s morálním vlastnictvím, sebeúctou a integritou. 

Porodnická praxe 

a) Porodní asistentky poskytují ženám a rodinám péči zohledňující kulturní 

různorodost.    Současně usilují o to, aby aplikací těchto kulturních pojetí nevnášely do 

své péče postupy, jež by mohly působit škodu. 

b) Porodní asistentky budují v ženách dané společnosti realistická očekávání, spojená  

s těhotenstvím, porodem a péčí o dítě. Minimálním optimistickým očekáváním je to, že 

žena by početím, donošením a zaopatřením dítěte neměla utrpět žádnou újmu. 

c) Ve všech prostředích a kulturách porodní asistentky užívají svých znalostí z profese 

k zajištění bezpečného postupu při porodu. 

d) Za všech okolností porodní asistentky reagují na psychologické, tělesné, citové  

a duchovní potřeby žen, o něž pečují. 

e) Porodní asistentky jdou celoživotně mladým i starším ženám, rodinám  

i spolupracovníkům příkladem v účinné podpoře zdraví. 

f) Porodní asistentky se po celou dobu své profesní kariéry rozvíjejí po stránce 

osobnostní, intelektové a odborné. Tento rozvoj se snaží využít v praxi. 
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Profesní odpovědnosti porodních asistentek 

a) Porodní asistentky považují informace o klientkách za důvěrné a soukromé. Sdělují 

je pouze v odůvodněných případech. 

b) Porodní asistentky nesou odpovědnost za svá rozhodnutí a činy, včetně důsledků, 

které z nich vyplývají pro příjemce péče. 

c) Porodní asistentky mohou odmítnout účast na činnostech, s nimiž zásadním 

způsobem a z morálního přesvědčení nesouhlasí. Důraz na osobní svobodu svědomí by 

však neměl připravit klientky o základní zdravotnické služby. 

d) Porodní asistentky chápou negativní důsledky, které by mohlo na zdraví žen a dětí 

mít jakékoliv porušení etických zásad a lidských práv. Usilují o to, aby k takovémuto 

porušování nedocházelo. 

e) Porodní asistentky se podílejí na rozvoji zdravotní politiky a jejím zavádění do 

praxe, pokud se jedná o zájmy zdraví žen a rodin s dětmi. 

Pokrok v porodnické teorii a praxi 

a) Porodní asistentky zajišťují, aby rozvoj v porodnictví vycházel z takových praktik, 

které chrání osobní práva žen. 

b) Porodní asistentky mnoha různými způsoby (například výzkumem a tzv. peer 

review2 postupem) rozšiřují a předávají znalosti ve svém oboru. 

c) Porodní asistentky se podílejí na formálním vzdělávání a výchově studentek 

i absolventek porodnických oborů. 

ETICKÝ KODEX SESTER VYPRACOVANÝ MEZINÁRODNÍ RADOU SESTER 

Porodní asistentky v ČR se rovněž hlásí k Mezinárodnímu etickému kodexu pro sestry, 

který byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl 

několikrát revidován a znovu schvalován, poslední revize byla provedena v roce 2000. 
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Sestry z České republiky se prostřednictvím České asociace sester hlásí k Etickému 

kodexu Mezinárodní rady sester (ICN), který byl projednán sněmem předsedkyň  

a předsedů sekcí a regionů ČAS, přijat Etickou komisí a Prezidiem ČAS a je platný od 

29. března 2003. Sestry mají čtyři základní povinnosti: pečovat o zdraví, předcházet 

nemocem, navracet zdraví a zmírňovat utrpení. Potřeba ošetřovatelské péče je 

všeobecná. Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je respektování lidských 

práv, jako je právo na život, na důstojnost a právo na zacházení s úctou. Ošetřovatelská 

péče není omezena, pokud jde o věk, barvu pleti, vyznání, kulturní zvyklosti, postižení 

nebo nemoc, pohlaví, národnost, politické přesvědčení, rasu nebo společenské 

postavení pacienta. Sestry poskytují zdravotnické služby jednotlivcům, rodinám  

a komunitám a koordinují svoje služby se službami jiných oborů. 

Kodex ICN 

Sestry a spoluobčan 

Sestra spoluzodpovídá za péči poskytovanou občanům, kteří ji potřebují. Při 

poskytování ošetřovatelské péče sestra vytváří prostředí, v němž jsou respektována 

lidská práva, hodnoty, zvyky a duchovní přesvědčení jednotlivce, rodiny a komunity. 

Sestra zaručuje, aby byly jednotlivým osobám poskytnuty dostatečné informace,  

z nichž může vycházet jejich souhlas s péčí a související terapií. Sestra dodržuje 

povinnost mlčenlivosti, chrání důvěrné informace pacienta. Tyto informace sděluje 

dalším lidem pouze na základě souhlasu pacienta a lékaře. Sestra se spolupodílí na 

zahájení a podpoře aktivit zaměřených na uspokojování zdravotních a sociálních 

potřeb občanů, zejména občanů patřících do ohrožených skupin. Sestra je také 

spoluzodpovědná za zachování přirozeného prostředí a jeho ochranu před 

znehodnocováním, znečišťováním, úpadkem a ničením. 

Sestry a jejich ošetřovatelská praxe 

Sestra nese osobní odpovědnost za ošetřovatelské činnosti a za udržování své 

kvalifikace na potřebné výši průběžným celoživotním studiem. Sestra je povinna 

realizovat co možná nejvyšší úroveň poskytované péče. Sestra pečuje o své vlastní 

zdraví, aby nebyla narušena její schopnost poskytovat péči. Sestra pečlivě posuzuje 
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svou kvalifikaci a své schopnosti při přijímání určité povinnosti a stejně tak posuzuje 

kvalifikaci a schopnosti osob, které pověřuje plněním určité povinnosti. Sestra za 

všech okolností dodržuje pravidla slušného chování, vytváří profesionální image  

a prestižní postavení sester ve společnosti, což přispívá k budování dobré pověsti 

profese a zvyšuje důvěru občanů. Sestra při poskytování péče usiluje o to, aby se při 

užívání nové techniky a uplatňování vědeckého pokroku dbalo na bezpečnost, 

důstojnost a lidská práva občanů/pacientů. 

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně 

formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České 

republiky. Tato práva pacientů jsou prohlášená za platná za dnem 25. února 1992. 

Práva pacientů ČR 

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou  

s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho 

ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož  

i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto 

způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před 

zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu 

zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být 

náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. 

Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace  

o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména 

osob, které se na nich účastní. 

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být 

současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 
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5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný 

právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho 

soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí 

být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, 

musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby 

nemocný sám nevybral. 

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou 

považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna  

i v případech počítačového zpracování. 

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným 

způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající 

povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, 

případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace 

o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, 

která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit. 

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.  

Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě 

jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž 

bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče. 

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař 

rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas 

nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. 

Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl 

poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí 

respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 
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11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, 

kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat 

odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen. 

Práva a povinnosti pacientů a zdravotnických pracovníků byla nově definována 

Zákonem o zdravotních službách (372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách). 

§ 28 uvádí práva pacientů: 

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným  

a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. 

(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při 

poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních 

služeb, 

b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které 

odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon 

nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak, 

c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického 

pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování 

neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo 

zabezpečovací detence, 

d) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní 

péče (dále jen „vnitřní řád“), 
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e) na: 

1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným 

zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí 

soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, 

2. nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li 

osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí 

zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient  

s omezenou svéprávností“), 

3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, 

a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost 

těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, 

trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; tím není dotčen § 47 odst. 1 písm. 

b),  

f) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo 

částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud 

to jeho zdravotní stav umožňuje, 

g) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob 

připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při 

poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou 

součástí výuky, 

h) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo 

zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka, 

i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to  

s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který 

neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis 

nestanoví jinak, 
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j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči  

a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných 

v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen 

„duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních 

pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; 

návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo 

vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 

k) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění 

kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. 

(4) Pacient, s omezenou svéprávností nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při 

poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e), 

uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává. V tomto 

případě se postupuje podle § 35 odst. 5. 

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen: 

a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních 

služeb vyslovil souhlas, 

b) řídit se vnitřním řádem, 

c) uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo 

částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu 

byly poskytnuty s jeho souhlasem, 

d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji 

zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách 

poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání 

návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních 

služeb, 

e) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na 

základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za 
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účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek. 

(2) Povinnosti podle odstavce 1 písm. c) a d) náleží zákonnému zástupci pacienta nebo 

opatrovníkovi. Zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta je povinen vytvořit 

podmínky pro splnění povinností pacientem podle odstavce 1 písm. a), b) a e). 

Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a d), je-li pacient hospitalizován, se pro 

zákonného zástupce pacienta použijí přiměřeně; povinnost podle odstavce 1 písm. b), 

c) a e) platí i pro zákonného zástupce. 

(3) Pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba určená pacientem, 

osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat 

svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický 

pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, 

požádá. Povinnost prokázat se občanským průkazem má rovněž osoba, která uplatňuje 

podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu právo na informace o zdravotním 

stavu pacienta, a osoba, která hodlá hospitalizovaného pacienta navštívit a není osobou 

podle věty první. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo 

jiným průkazem totožnosti. Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde o osobu 

blízkou, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede 

své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti; čestné prohlášení je součástí 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. 

(4) Jestliže pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta odmítne prokázání 

totožnosti podle odstavce 3, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník 

odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba 

poskytnout neodkladnou péči. Odmítne-li prokázání totožnosti jiná osoba uvedená  

v odstavci 3, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník odmítnout této osobě 

poskytnutí požadované součinnosti nebo jí neumožnit návštěvu hospitalizovaného 

pacienta. To neplatí, potvrdí-li pacient totožnost osoby. O odmítnutí návštěvy 

poskytovatel nebo zdravotnický pracovník ihned informuje hospitalizovaného 

pacienta, popřípadě ihned po té, co sdělení této informace umožní zdravotní stav 

pacienta.Zákon o zdravotních službách uvádí také práva a povinnosti zdravotnických 

pracovníků. 
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Povinnosti zdravotnického pracovníka: 

(1) Zdravotnický pracovník je povinen 

a) poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou 

způsobilost podle jiných právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti, 

zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné úrovni a řídit se etickými principy, 

b) poskytovat neprodleně odbornou první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci 

byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná 

obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby poskytnutí zdravotních služeb, 

c) plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jinými právními předpisy. 

(2) Povinnosti podle odstavce 1 

a) písm. a) a c) se vztahují i na jiné odborné pracovníky, kteří se podílejí na 

poskytování zdravotních služeb, 

b) písm. c) se vztahují i na jiné odborné pracovníky vykonávající činnosti v přímé 

souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

Práva zdravotnického pracovníka: 

(1) Zdravotnický pracovník má právo 

a) získat od pacienta informace o tom, že pacient, kterému má poskytovat zdravotní 

služby, je nosičem infekční nemoci podle zákona o ochraně veřejného zdraví,  

a o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu, 

b) neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování  

k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví. 

(2) Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi 

v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému 
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vyznání. O této skutečnosti je povinen ihned informovat poskytovatele, který zajistí 

pacientovi jiného zdravotnického pracovníka. Nemůže-li poskytovatel zajistit jiného 

zdravotnického pracovníka, zajistí pacientovi jiného poskytovatele, který mu zdravotní 

služby poskytne, pokud pacient zajištění jiného poskytovatele neodmítne. Záznam  

o odmítnutí zajištění jiného zdravotnického pracovníka nebo poskytovatele je součástí 

zdravotnické dokumentace; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. 

Zdravotnický pracovník nemůže odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi  

z důvodu uvedeného ve větě první, pokud by odmítnutím došlo k ohrožení života 

pacienta nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví a poskytovatel není schopen zajistit 

poskytnutí zdravotních služeb jiným zdravotnickým pracovníkem. Podle věty první až 

čtvrté se obdobně postupuje, odmítne-li poskytnutí zdravotních služeb poskytovatel. 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí obdobně i pro jiné odborné pracovníky 

vykonávající činnosti v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

ZÁVĚR 

Sestra hraje rozhodující roli při určování, vytváření a realizaci norem ošetřovatelské 

praxe, řízení, výzkumu a vzdělávání. Aktivně se podílí na rozvoji základní soustavy 

odborných znalostí vycházejících z vědeckého poznání. Prostřednictvím profesní, 

odborové nebo jiné organizace podílí na vytváření a zachování spravedlivých 

sociálních a ekonomických pracovních podmínek v ošetřovatelství. Úzce spolupracuje 

se všemi spolupracovníky oboru ošetřovatelství a dalších oborů. Zároveň je povinna 

účinně zasáhnout, pokud je péče o nemocného ohrožena jejím spolupracovníkem nebo 

kteroukoliv jinou osobou. 
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OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY A PROBLÉMY SAMOSTATNÉ 

INDIKACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ SESTROU (NÁZORY 

PANELU EXPERTŮ ZÍSKANÉ DELFSKÝM DOTAZOVÁNÍM) 

EVA MARKOVÁ¹, JIŘÍ REICHEL¹ 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha¹ 

 

ABSTRAKT 

Odborné sdělení se zabývá možnostmi rozšíření kompetencí sestry, a to podáváním 

léčivých přípravků bez indikace nebo na základě neúplné indikace lékaře. Ve své 

aplikaci delfské metody jsme během pěti tematických kol pracovali s homogenním 

panelem tvořeným sestrami, jehož rozsah se v jednotlivých kolech pohyboval  

v rozmezí 58–65 osob. Čtvrtétematické kolo se podrobněji zabývalo otázkami 

očekávaných přínosů a problémů samostatné indikace léčivých přípravků sestrou.  

Z devíti očekávaných přínosů panel oznámkoval jako spíše významné: Příležitost  

k sebevzdělávání sestry, přínos pro pacienta, větší zodpovědnost sestry, usnadnění 

práce sestry, rozšíření a prohloubení znalostí sestry a ušetření času. Z devíti 

potenciálních problémů označil 7 problémů s potenciálem vyskytovat se spíše často: 

Nedůvěra lékařů, nepřijetí od lékařů, strach sestry ze zodpovědnosti, nereálná formální 

pravidla, oddělení „si to bude dělat po svém“, obava sestry z pochybení  

a trestněprávního postihu, zneužití situace lékaři a riziko pro pacienty. Takřka dvě 

pětiny respondentů za potenciálně nejčastěji se vyskytující problém, který souvisí se 

samostatnou indikací léčivých přípravků sestrou, považují nedůvěru lékařů. V závěru 

autoři naznačili tři trajektorie stran zvyšování kompetencí sester v oblasti podávání 

léčivých přípravků. 

Klíčová slova: Podávání léčivých přípravků, sestra, samostatná indikace léčivých 

přípravků sestrou, delfská metoda 

 

ÚVOD  

O rozšíření kompetencí sester se v odborné i poloodborné veřejnosti občas mluví 

v souvislosti s nedostatkem lékařů. Pokud by sestra některé kompetence lékaře 
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přebrala, systém zdravotní péče by to navíc zlevnilo.Úvahy některých odborníků jdou 

ještě dál, totiž že sestra by dokonce mohla být nositelem výkonu. Zatím se však tyto 

otázky systematicky neřeší.  

Podávání léčivých přípravků by mohla být jedna z oblastí, kde by stálo za to 

uvažovat o posílení kompetencí sester. Jetotiž běžné, že kromě standardního postupu, 

kdy se sestry řídí indikací lékaře, existují situace, kdy sestry indikují léčivé přípravky 

na základě tzv. částečné indikace lékaře, případněi samy, přičemž řada signálů 

naznačuje, že některé pracovní postupy a zaběhlé stereotypy inklinují až k živelnému  

a nekontrolovatelnému podávání léčivých přípravků.  

V letech 2012–2014 poskytla Interní grantová agentura Ministerstva 

zdravotnictví České republiky účelovou podporu na řešení projektu, jehož základním 

cílembylo analyzovat současný stav podávání léčivých přípravků sestrami bez indikace 

nebo na základě neúplné indikace lékaře a zjistit rozsah této praxe a názory odborné 

veřejnosti na ni. 

Jedna z implicitních úvah při přípravě koncepce a cílů projektu se tedy zabývala 

otázkou, zda by tuto situaci nevyřešilo nové, popř. modifikované nastavení kompetencí 

sester v oblasti podávání léků, které by mohlo mj. jak zefektivnit poskytování 

zdravotní péče a zvýšit její kvalitu, tak eliminovat současný nežádoucí stav.  

 

Metodologické východisko 

Údaje pro analýzy současného stavu podávání léčivých přípravků a ohledně 

případných změn v kompetencích sester v této oblasti jsme získávali formou delfského 

dotazování.  

Tato expertní prognostická metoda byla původně vyvinuta jako způsob 

anonymizace diskusního procesu, který umožňoval, aby v debatách skupin expertů 

zazněly i méně hlasité a méně renomované názory. V současné době se její užití již 

dávno neorientuje výhradně na oblast rozvoje techniky a technologií, popř. vědy, ale 

též se přestala omezovat pouze na otázky s prognostickým jádrem, naopak bývá 

aplikována při analýzách a řešeních problémů nejrůznější povahy a z nejrůznějších 

oblastí. I přes její možnosti dovést některé analýzy k pořadovým či dokonce až 

kvantitativním parametrům, se jedná o přístup především kvalitativní. Zpracovaná data 

představují jakýsi ucelený názorový rámec určité komunity, množiny či skupiny 
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subjektů stran řešeného problému, ovšem o jejich rozsáhlejší reprezentativitě nemůže 

být příliš uvažováno. Rozhodně ne reprezentativitě populační, neboť výběrové postupy 

jsou zde poměrně specifické a ve své podstatě typické pro kvalitativní přístup. Ve 

zdravotnictví jsou využívány, jak udává Cantrill, skupiny expertů, tzv. panely, různých 

velikostí v rozsahu 4 až 3000 účastníků. Akins et al. však uvádí, že většina 

publikovaných prací aplikujících delfskou metodu používala 10 až 100 odborníků, ale 

existují i šetření, která pracovala s menšími soubory, např. Strasser et al.zkoumali 

klíčové kompetence sester v primární péči se šesti osobami a Malone et al. lékové 

interakce v lékárnách s pěti. Nicméně metoda Delphi není postavena na náhodném 

výběru respondentů, který by zajišťoval reprezentativitu, jak bylo zmíněno výše, nýbrž 

prioritní je zkoumaný problém, jeho složitost a jeho dekompozice na relevantní 

aspekty. Z nichpak vychází koncept výběru, jehož smyslem je snaha o zajištění tzv. 

reprezentativity problémového pole.Jak ostatně potvrzuje řada autorů, pokud je 

vzhledem k povaze zkoumaného problému třeba, aby panel expertů byl homogenní 

(viz dále), může menší počet jeho členů (např. 10–15) být dostačující a výsledky lze 

zobecnit. 

Ve své aplikaci delfské metody jsme během pěti tematických kol obsahujících 

většinou i několik doplňujících zpětných dotazů pracovali s panelem, jehož rozsah se 

v jednotlivých kolech pohyboval v rozmezí 58–65 osob. Na rozdíl od panelů, do nichž 

se experti-respondenti rekrutují ze society významných vědců nebo jej tvoří manažeři 

reprezentující uzlové body určitého organizačního systému apod., případně se užívá 

mix obou takovýchto typů expertů, v tomto případě vzhledem ke klíčovým aspektům 

zkoumané problematiky zajištoval žádoucí reprezentativitu problémového pole 

homogenní panel tvořený sestrami, jejichž „expertnost“ spočívala v tom, že mají stran 

podávání léků osobní bohaté zkušenosti s každodenní praxí.  

 

Výsledky 

Od prvních kol dotazování uváděli účastníci panelu v některých svých 

komentářích a názorech výhody, které by případná nová kompetence sester samostatně 

indikovat léčivé přípravky mohla přinést, a zároveň upozorňovali na problémy, které 

by mohla tato praxe vyvolat. Jedno z tematických kol, v pořadí konkrétně čtvrté, se tak 

zabývalo těmito otázkami podrobněji. 
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Nejprve jsme účastníkům, kterých aktuálně v tomto kole odpovídalo 58, zaslali 9 

dosud nashromážděných očekávaných přínosů a shodou okolností taktéž 9 vyjádřených 

potenciálních problémů s instrukcí, aby oba tyto soupisy případně doplnili. Panel 

kupodivu již žádný další přínos ani problém nepřidal, takže následně k němu putovaly 

oba seznamy nezměněné a se žádostí, aby přínosy ohodnotil z hlediska významnosti na 

škále 1–10 (1 = nejvýznamnější přínos, 10 = žádný přínos) a na stejné škále 

potenciální problémy z hlediska častosti jejich výskytu (1 = nejčastější problém,  

10 = neobjeví se), přičemž škálové známky nacházející se mezi těmito extrémy nebyly 

nějak blíže definovány. Obodované přínosy a problémy jsme seřadili dle dosažených 

bodových zisků (viz Tabulku 1 a Tabulku 2) a spočítali u nich průměrné hodnoty 

získaných známek. 

Vzhledem k tomu, že panelisté měli k dispozici poměrně rozsáhlou stupnici 

hodnocení (1–10), což přinášelo obdobně rozsáhlou diferenciaci hodnocení, spočítané 

hodnoty průměrných známek jsme přeškálovali a verbalizovali, u očekávaných přínosů 

následujícím způsobem: hodnota průměrné známky do 2 = přínos velmi významný, 

průměrná známka nad 2 do 4 = přínos spíše významný, hodnota nad 4 do 6 = přínos 

průměrně významný, nad 6 do 8 = přínos spíše nevýznamný a nad 8 = přínos velmi 

nevýznamný či žádný. (Tyto intervaly nebyly záměrně koncipovány jako uzavřené, 

překrývají se, aby byla připomenuta jejich spíše jen orientační, rámcová povaha, což je 

pro hodnoty průměrů charakteristika též zcela typická.) 

 

Tabulka 1 Očekávané přínosy ohodnocené dle významnosti 

Očekávaný přínos samostatné indikace Body Průměr 

1 Příležitost k sebevzdělávání sestry 130 2,24 

2 Přínos pro pacienta 135 2,33 

3 Větší zodpovědnost sestry 149 2,57 

4 Usnadnění práce sestry 150 2,59 

5 Rozšíření a prohloubení znalostí sestry 175 3,02 

6 Ušetření času (sestra by nemusela shánět lékaře) 198 3,41 

7 Pocit vlastní důležitosti 236 4,07 

8 Zvýšení motivace  300 5,17 

9 Osobní satisfakce  337 5,81 

Jak ukazuje Tabulka 1, žádný z přínosů nelze začlenit do kategorie první, tj. mezi 

přínosy velmi významné, na druhé straně ale ani žádný nepropadl do intervalu přínosů 

spíše nevýznamných nebo přínosů velmi nevýznamných. Přínosy (1)–(6) je možné 
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klasifikovat jako přínosy spíševýznamné a poslední trojici v tabulce, (7)–(9), jako 

přínosy průměrně významné, což lze možná nahlédnout také tak, že panel 

v hodnocení významnosti poněkud preferoval přínosy vztahující se k pracovním 

aspektům profese sestry před přínosy týkající se její osobnostní saturace. 

Průměrné hodnoty očekávaných přínosů jsou, jak už bylo řečeno, výsledkem 

poměrně proměnlivých známek, pro ilustraci se zastavme u čtyř nejvýše hodnocených, 

jejichž průměr dosahuje hodnot od 2,24 do 2,59. (Dlužno poznamenat, že jejich 

směrodatné odchylky, které jsme též spočítali, jsme nakonec pro tyto detailní pohledy 

nepoužili, neboť se nám jevilo jako názornější vždy se diferencovaně zmínit o výskytu 

určitých udílených známek, než je obecně nahradit směrodatnou odchylkou, 

ukazatelem, který je statický a rámcový podobně jako průměr.) 

„Odzdola“ vzato jde o (4) Usnadnění práce sestry (2,59), kde lze shledat mix 

známek od „1“ do „7“ (ta však pouze 2x), přičemž známku „1“ volila necelá třetina 

panelu a modální (nejčetnější) známku „2“ téměř dvě pětiny odpovídajících. Poměrně 

podobný průměr 2,57 u (3) Větší zodpovědnost sestry se rekrutoval ze všech 

použitelných známek kromě „10“, 3x se dokonce objevila „9“, často hodnoty „3“, „4“ 

a „5“, modální známkou však přesto zůstává „1“, kterou uplatnily cca dvě pětiny 

panelu. Přínos s ohledem na obraz zdravotnické péče v očích veřejnosti potenciálně 

dosti důležitý, totiž (2) Přínos pro pacienta, s průměrem 2,33, již žádnou „9“ 

neobsahuje, z těch nejvyšších známek pouze 3x „7“, dále řadu „2“, „3“ a „4“, přičemž 

modálním hodnocením je opět „1“ zvolená zhruba polovinou respondentů. Přínos, 

který vykázal nejnižší, tj. „nejlepší“ průměrnou hodnotu 2,24, (1) Příležitost 

k sebevzdělávání sestry, obdržel jako nejhorší známky „5“ a „6“, a to pouze 

v desetině případů, jinak byl hodnocen výše, od asi jedné čtvrtiny panelu dostal „2“  

a modální známkou je tradičně „1“, kterou odpověděly přibližně dvě pětiny 

respondentů. 

Obdobně jako v případě předchozích očekávaných přínosů byly hodnoty 

průměrů u potenciálních problémů verbalizovány takto: hodnota průměru do 2 = velmi 

často se vyskytující problém, průměr nad 2 do 4 = spíše často se vyskytující problém, 

hodnota nad 4 do 6 = průměrně často se vyskytující problém, nad 6 do 8 = méně často 

se vyskytující problém a nad 8 = výjimečně se vyskytující či neobjevující se problém. 
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Tabulka 2 Potenciální problémy ohodnocené dle očekávané častosti výskytu 

Potenciální problém samostatné indikace Body Průměr 

1 Nedůvěra lékařů  135 2,33 

2 Nepřijetí od lékařů 141 2,43 

3 Strach sestry ze zodpovědnosti 154 2,66 

4 Souhlas pouze formální („oddělení si to budou stejně 

 dělat po svém“) 

169 2,91 

5 Obava sestry z pochybení a trestněprávního postihu 176 3,03 

6 Zneužití situace lékaři 179 3,09 

7 Riziko pro pacienty 182 3,14 

8 Neochota sestry se vzdělávat 285 4,91 

9 Zvýšená pracovní zátěž sestry 286 4,93 

 

Tabulka 2 přináší obdobnou situaci jako u předchozích očekávaných přínosů: 

žádný z problémů hodnotou svého průměru nespadá do první kategorie, tj. do velmi 

často se vyskytujících, a naopak ani do posledních dvou kategorií, tedy mezi méně 

často se vyskytující problémy či dokonce mezi problémy výjimečně se vyskytující či 

neobjevující se. Opětovně jsou obsazeny druhá a třetí (prostřední) kategorie 

přeškálovaných hodnot: Problémy (1)–(7) lze nahlížet jako problémy, které mají 

potenciál vyskytovat se spíše často, a problémy (8) a (9) se objevovat průměrně 

často. 

Tentokrát se pro dokreslení podívejme na trojice potenciálních problémů 

hodnocených nejvýše. (I zde platí naše předchozí úvaha nepoužít k ilustraci 

směrodatnou odchylku.) Průměr (3) Strach sestry ze zodpovědnosti (2,66) vznikl ze 

všech použitelných známek kromě „10“, nicméně ty nejvyšší se tu objevují vzácně 

(„9“ 1x a „8“ 2x), převažují „3“ (10x), „2“ (16x) a konečně modální „1“, která se 

vyskytla 19x, což znamená, že se takto vyjádřila cca třetina panelu (pro přesnost 

dodejme, že „1“ se dle původní instrukce měl označit nejčastěji se vyskytující 

problém!). Dalším problémem je (2) Nepřijetí od lékařů (2,43), s obdobným mixem, 

ale mírně nižších známek (byť 1x „8“ a 2x „9“), s převažujícím počtem „1“ (19x, tj. 

cca třetina zde vidí nejčastější problém!) a modální „2“, která se objevila 22x, tedy  

u přibližně dvou pětin respondentů. Problém dle hodnoty průměru na prvním místě, (1) 

Nedůvěra lékařů (2,33), se až na výjimky (3x „4“, 2x „7“, 2x „9“) dočkal známek „3“ 

(15x, tj. cca čtvrtina hlasů), „2“ (12x, tedy přibližně pětina) a „1“, což je modální 

známka objevující se 22x, takže asi dvě pětiny respondentů za potenciálně 
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nejčastěji se vyskytující problém při samostatné indikaci léčivých přípravků 

sestrou považují nedůvěru lékařů. 

 

Diskuse 

 Problematika samostatnosti sestry v souvislosti s indikací a podáváním léčivých 

přípravků se v různých obměnách objevovala během celého dotazovacího procesu. Na 

jedné straně bylo možné v odpovědích respondentů vysledovat zájem sester o jistý 

stupeň samostatnosti, v řadě neposlední také jako výraz potřeby vlastní pracovní 

realizace. Na druhé straně ovšem někteří respondenti upozorňovali, že pro některé 

sestry je velmi těžké (někdy až neúnosně) velkou samostatnost a tím logicky  

i zvýšenou odpovědnost unést. Proto je třeba samostatnost chápat především jako 

psychickou připravenost sestry zvládat často i složité situace, schopnost nezávisle 

uvažovat, relevantně komunikovat a činit příslušná rozhodnutí, přičemž její osobnostní 

zralost je zde základním předpokladem.  

 Z devíti očekávaných přínosů samostatné indikace léčivých přípravků sestrou 

oznámkoval panel 3 přínosy jako průměrně významné (pocit vlastní důležitosti, 

zvýšení motivace, osobní satisfakce) a 6 přínosů ve vyšší kategorii jako spíše 

významné (tj. žádný z přínosů nebyl hodnocen v nejvyšší kategorii, tj. jako velmi 

významný): Příležitost k sebevzdělávání sestry, přínos pro pacienta, větší 

zodpovědnost sestry, usnadnění práce sestry, rozšíření a prohloubení znalostí sestry  

a ušetření času (sestra by nemusela shánět lékaře).  

 Z devíti potenciálních problémů hodnocených dle jejich očekávané četnosti 

výskytu zařadil panel dva problémy (neochota sestry se vzdělávat, zvýšená pracovní 

zátěž sestry) jako průměrně často se vyskytující, žádný nebyl hodnocen jako 

vyskytující se velmi často a sedm problémů bylo označeno s potenciálem vyskytovat 

se spíše často: Nedůvěra lékařů, nepřijetí od lékařů, strach sestry ze zodpovědnosti, 

nereálná formální pravidla, oddělení „si to bude stejně dělat po svém“, obava sestry  

z pochybení a trestněprávního postihu, zneužití situace lékaři a riziko pro pacienty. 

Takřka dvě pětiny respondentů za potenciálně nejčastěji se vyskytující problém, který 

souvisí se samostatnou indikací léčivých přípravků sestrou, považují nedůvěru lékařů.  

Podávání léčivých přípravků je jednou z činností, které sestra vykonává 

každodenně, a může se tedy zdát spíše technickou záležitostí. Tato činnost však 
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vyžaduje, aby sestra disponovala znalostmi, dovednostmi, klinickým úsudkem a byla 

schopná takového klinického rozhodování, aby identifikovala, analyzovala  

a interpretovala adekvátní informace. Významnou podmínkou je neohrozit bezpečnost 

pacienta, a proto zacházení s léčivými přípravky nezahrnuje jen samotné podávání 

léků, ale též posouzení zdravotního stavu pacienta, zacházení s léky a sledování jejich 

účinků, edukaci pacienta a interdisciplinární spolupráci v rámci plánování, realizace  

a hodnocení cílů poskytované péče. Konstantním klíčovým prvkem je profesionální 

bdělost sester, jejich kritické myšlení a klinický úsudek, kontrolující, zda pacienti 

dostávají odpovídající léky.  

 Koncepce klíčových kompetencí v oblasti podávání léčivých přípravků sestrou 

v zahraničí, zejména v Kanadě, UK či USA jsou založeny na kritickém zhodnocení 

relevantních publikací a výzkumných poznatků z praxe podávání léčivých přípravků 

sestrou. Shodují se v tom, že důležité jsou znalosti, dovednosti, schopnost úsudku  

a další nutné atributy, včetně nezbytnosti pevného vědomostního základu v oblasti 

farmakologie.  Indikace léků sestrami se neustále rozvíjí a mnoho sester je schopných 

předepisovat léčivé přípravky na téměř stejné úrovni jako lékaři, avšak někteří 

odborníci jsou v tomto ohledu opatrní, navzdory výhodám, které samostatná indikace 

sestrami přináší.  Navíc změny kompetencí sester provedené např. v USA, v UK, 

v Austrálii aj. ukazují, že potom uběhne ještě několik desetiletí, než se nově nastavené 

podmínky začnou pozvolna usazovat.  

 

ZÁVĚR 

 Na základě realizace zmiňované studie, z níž jsme zde prezentovali zjištění 

týkající se přínosů a problémů samostatné indikace léčivých přípravků sestrou, lze 

konstatovat, že stran řešení otázek zvyšování kompetence sester se rýsují tři základní 

trajektorie. První je zcela nenákladná a okamžitě realizovatelná, totiž nedělat nadále 

vůbec nic. Druhou je cesta dílčích změn s nebezpečím nesourodosti a případné 

nekompatibility řady opatření, neboť vždy půjde o partikulární zásahy do složitého, 

multidimenzionálního a dynamického systému. Třetí variantou je cesta komplexní 

změny, která je ovšem „během na dlouhou trať“ a která se neobejde bez rozsáhlých 

diskusí v rámci odborné veřejnosti, odborných společností, zdravotních pojišťoven  

a dalších v tomto poli významných subjektů.  
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 Rozšíření kompetence sestry, do níž pochopitelně spadá i samostatná indikace 

léčivých přípravků, má-li se jednat o skutečnou, zásadní změnu, nikoli pouze o „mírný 

pokrok v mezích zákona“, by bylo změnou v pravém slova smyslu systémovou. Ta 

samozřejmě má zcela neodmyslitelné legislativní a vzdělávací konsekvence, ale nelze 

zapomínat také na širší a se zdravotnickým systémem provázané segmenty, ať už se 

jedná o oblast ekonomickou či dokonce o vůbec základní politickou vůli, vystavenou 

někdy lobbistickým tlakům různých druhů a směrů. Souhrnně řečeno by tedy šlo  

o změnu skutečně závažnou, zasahující významný a rozsáhlý segment společenského 

života. 

Konflikt zájmů 

Autoři prohlašují, že si nejsou vědomi žádného konfliktu zájmu týkajícího se 

uvedeného příspěvku. 

Poděkování  

Článek vychází z údajů uvedených v závěrečné zprávě [1], která byla zpracována po 

ukončení studie podpořené v letech 2012–2014 IGA ČR NT 13153-3/2012 Podávání 

léčivých přípravků sestrou bez indikace lékaře nebo na základě neúplné indikace 

lékaře. 
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STRUČNÝ PŘEHLED HISTORIE A SOUČASNOSTI 

VZDĚLÁVÁNÍ SESTER 

RENATA PROCHÁZKOVÁ  

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, Praha 

ABSTRACT: 

Nursing educationcame a long way. The beginnings ofnursingtodeveloptheconcept 

ofcustodialcare for thesickto today'sorganized activity,wheregreat emphasis is 

placedonhigh proficiencyof graduatesof medical schools. The firstnursingschool was 

establishedby F. Nightingale, founder ofmodern nursing, in London 

in1860.TheCzechRepublichas undergone achargeof educational programsfor 

nursesmany changes, which unfortunatelyalso influencedthe political situationof the 

country. The firstgraduates ofnursingschoolslaid the foundations 

ofnursingeducation.Nursingwe cancontinue to develop, we should at least knowitsbrief 

history. 

Keywords: Education, History, Sister. 

ABSTRAKT: 

Vzdělávání sester prošlo dlouhým vývojem. Počátky ošetřovatelství se rozvíjely od 

pojetí opatrovnické péče o nemocného až po dnešní organizovanou činnost, kdy se 

klade velký důraz na vysokou odbornost absolventů vysokých zdravotnických škol. 

První ošetřovatelská škola byla založena F. Nightingalovou, zakladatelkou moderního 

ošetřovatelství, v Londýně roku 1860. V české republice prošla náplň vzdělávacích 

programů pro sestry mnohými změnami, které bohužel také ovlivňovala politická 

situace země. Absolventky prvních ošetřovatelských škol položily základy 

ošetřovatelského vzdělání. Abychom mohli ošetřovatelství nadále rozvíjet, měli 

bychom znát alespoň jeho stručnou historii. 

 

Klíčová slova: Historie. Sestra. Vzdělávání.  
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HISTORIE DO ROKU 1945 

Současné moderní ošetřovatelství má své kořeny v minulosti. Abychom mohli rozvíjet 

ošetřovatelství, musíme znát jeho historii. 

Obrázek č. 1 Zdravotní sestry 

 

Zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/historie-vzdelavani-vseobecnych-sester-

463433 

Ošetřovatelství prošlo dlouhým vývojem od jednoduchého pojetí péče o nemocného až 

po dnešní propracovanou koncepci ošetřovatelství. U zrodu koncepce ošetřovatelství 

ve světě stála Florence Nightingalová, která v roce 1860 založila v Londýně první 

ošetřovatelskou školu. První ošetřovatelská škola na území budoucího Československa 

se otevřela v Praze v roce 1874 (existovala krátce a z národnostních příčin zanikla po 

sedmi letech) a dále v roce 1916 (v Ječné ulici číslo 504). Do té doby fungovala  

v Rakousku-Uhersku jediná laická škola pro ošetřovatelky, a to ve Vídni při nemocnici 

Rudolfa Nerhause (vznik této školy se datuje do května roku 1882). Založena byla 

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/historie-vzdelavani-vseobecnych-sester-463433
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/historie-vzdelavani-vseobecnych-sester-463433
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díky aktivitě a autoritě rakouského lékaře Theodora Billrotha. Absolventky těchto škol 

položily základ ošetřovatelského vzdělávání. 

Obrázek č. 2 -  Theodor Billorth 

 

Zdroj: https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=billroth 

Do roku 1914 byly počty kvalifikovaných ošetřovatelek malé, proto o nemocné 

pečovaly i ženy bez odborné kvalifikace. Počátkem 20. století se vedle lékařů  

a různých spolků zasazovaly o zřizování laických ošetřovatelských škol při větších 

nemocnicích i vládní úřady a sjednocovaly jejich učební náplně. Všechny tyto snahy 

vyvrcholily 25. června 1914 vydáním nařízení ministerstva vnitra číslo 139/1914,  

o ošetřování nemocných z povolání provozovaném. Ve smyslu nové legislativy byla  

v roce 1914 založena Česká ošetřovatelská škola při Všeobecné nemocnici v Praze, 

otevřena byla až v roce 1916 a představenou školy se stala Františka Fajfrová. Bylo 

ovšem nutností, aby na škole vyučovaly zkušené a také teoreticky vzdělané 

diplomované ošetřovatelky, které v té době byly vzácností. K tomu, aby ošetřovatelka 

získala povolení k připuštění k diplomové zkoušce, musela buď vystudovat dvouletou 

ošetřovatelskou školu, které se ovšem teprve reorganizovaly na základě nařízení  

č. 139/1914, nebo musela alespoň tři roky pracovat jako ošetřovatelka a projít ročním 

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=billroth
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odborným teoretickým kurzem. Proto se Františka Fajfrová rozhodla odjet do Vídně  

a zde najít vhodné diplomované ošetřovatelky do své první ošetřovatelské školy. Zde 

našla vhodné učitelky jako například Annu Marii Hupkovou (výuka žákyň na Interní 

klinice ve Všeobecné nemocnici v Praze), Emilii Giselu Bártovou (praktický výcvik  

a výuka žákyň na gynekologické klinice ve Všeobecné nemocnici v Praze) a Boženu 

(Beatrix) Březinovou (zorganizovala jednoroční kurz v péči o dítě pro ošetřovatelky  

a od roku 1920 po odvolání F. Fajfrové zastávala funkci představené). Bohužel válečné 

události přerušily rozvoj našeho zdravotnického školství a vzdělávání sester 

pokračovalo až po osvobození v roce 1945. 

Obrázek č. 3 - Florence Nightingalová, známá jako "dáma s lucernou" ("The Lady with 

the Lamp"). 

 

Zdroj: https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=nightingalov%C3%A1+florence 

HISTORIE OD ROKU 1945 DO 1989 

 V roce 1947 bylo na našem území čtyřicet civilních a církevních škol. O sedm 

let později se z ošetřovatelských škol staly vyšší sociálně zdravotnické školy, ke 

kterým se připojily i odborné školy pro ženská povolání (Kafková, 1992; Vučková, 

1996). Tehdejší školský zákon č. 186/1960 Sb. zařadil zdravotnické školy od roku 

1960 mezi školy druhého cyklu s názvem:„Střední zdravotnické školy“ (Suchá, 1949). 

V tomto období docházelo ke změnám délky studia.  Dvouleté studium bylo 

prodlouženo na čtyřleté, později opět pro zkráceno na tříleté studium pro nedostatek 

sester a z důvodu nízkého věku absolventek bylo opět studium změněno na čtyřleté. 

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=nightingalov%C3%A1+florence
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Koncem padesátých let začala profesní příprava zdravotních sester na středních 

zdravotnických školách nevyhovovat zejména s ohledem na potřeby praxe. Z tohoto 

důvodu vznikl v roce 1960 Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků  

v Brně a Bratislavě. 

HISTORIE OD ROKU 1989: 

Důležitým dokumentem v systému vzdělávání sester byl Boloňský proces, jehož cílem 

bylo vybudovat Evropský vysokoškolský prostor, který byl dosažen pomocí 

harmonizace akademických titulů a charakterem studia pro jednotlivé studijní obory. 

V roce 1999 podepsali ministři 31 států tzv. Boloňskou deklaraci právě o založení 

Evropského vysokoškolského prostoru do roku 2010. Ve dnech 15.-18. Června v roce 

2000 byla v Mnichově vypracována evropská strategie vymezující směry vzdělávání  

v oborech ošetřovatelství a porodní asistence. Mnichovská deklarace klade důraz na 

souvislosti vzdělání a praxe, dále pak na kompetenci sester ve zdravotnických 

službách. V roce 2001 došlo i v Praze ke střetnutí 33 ministrů, kteří stanovili směrnice 

a priority pro nadcházející roky. Ministři přijali společné komuniké, kterým potvrdili 

svůj závazek k cílům Boloňské deklarace. Jako důležité prvky byly zdůrazněny: 

celoživotní vzdělávání, angažování studentů a zlepšení atraktivnosti  

a konkurenceschopnosti EVŠP s ostatními částmi světa. Evropský vysokoškolský 

prostor umožnil nejen volný pohyb studentů, ale i akademiků, vědců a jiných 

pracovníků, kteří se věnují výzkumné činnosti. Na konferenci ministrů zdravotnictví 

států přistupujících k Evropské Unii, která se konala 21. září 2003, účastníci potvrdili 

závazky k podmínkám pro vzájemné uznávání kvalifikace zdravotnického pracovníka 

včetně zavedení jejich registrace (Pražská deklarace, 2009). U nás se koncepcí rozvoje 

českého zdravotnictví zabýval reformátorský kolektiv vedený doc. PhDr. Martou 

Staňkovou, CSc. Významnou úlohu pro postavení sester a jejich vzdělávání má jejich 

profesní organizace Česká asociace sester. Po schválení Koncepce ošetřovatelství se 

začal připravovat centrální systém registrace sester. Registrace byla zahájena  

12. května 2001, v den Mezinárodního dne ošetřovatelství. V zákoně č. 96/2004 Sb. je 

poprvé v našem státě jasně definován pojem celoživotního vzdělávání a jsou 

vyjmenovány aktivity, které jsou za vzdělávání považovány. 
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INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL PO 

ROCE 1989 

Po roce 1989 došlo v řadě oborů k zásadním změnám a k návratu do 

evropských struktur. Ideologem první velké porevoluční reformy školství byla doc. 

PhDr. Marta Staňková, CSc., která se od roku 1991 podílela na změně základní 

profesní přípravy středních zdravotnických pracovníků. Dne 1. září 1991 byl 

dosavadní obor zdravotní a dětská sestra nahrazen oborem všeobecná sestra. Studium 

bylo čtyřleté nebo dvouleté pomaturitní. V učebních osnovách bylo kromě změny 

názvu oboru zaznamenáno také mnoho úprav studijních programů. Došlo  

k opětovnému rozdělení na složku všeobecnou a odbornou. Všeobecná složka byla 

tvořena předměty jazykovými, společenskovědními, přírodovědnými, výpočetní 

technikou a tělesnou výchovou (MZ ČR, 1992). Vedle zvládnutí základní komunikace 

byl kladen důraz na používání znalosti cizího jazyka ke studiu odborné literatury. 

Největší pozornost je věnována výuce ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Výuka 

je vedena tak, aby budoucí sestry chápaly prožívání nemocného a na podkladě toho 

přizpůsobily provádění ošetřovatelských činností. Odborné předměty se nevyučovaly 

samostatně, ale jako součást odborných bloků v ošetřovatelství. Cílem výuky 

ošetřování nemocných je nácvik a osvojení odborných činností ve zdravotnických 

zařízeních a formování profesionálních vlastností budoucích sester (MZ ČR, 1992).  

V roce 1995 byla vydána učební osnova psychologie, změny se týkaly především 

pojetí základních funkcí psychiky a pojetí osobnosti (Vitnerová, 1995). Zvyšování 

odborného vzdělávání sester bylo v souladu s vývojem ošetřovatelství v Evropě,  

a proto bylo nutné přijmout určitá opatření. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních, významně změnil studium ošetřovatelských oborů.  

Od školního roku 2004/2005 došlo na středních zdravotnických školách ke zrušení 

oboru všeobecná sestra. Tento obor byl nahrazen oborem zdravotnický asistent (zákon 

č. 96/2004 Sb.). Absolventi, kteří ukončí studium a chtějí pracovat bez odborného 

dohledu, pokračují ve studiu buď na vyšší odborné škole zdravotnické v oboru 

diplomovaná všeobecná sestra, nebo na vysoké škole s bakalářským studijním 

programem ošetřovatelství v oboru všeobecná sestra, popřípadě vysokoškolským 

studiem magisterského a doktorandského ošetřovatelského směru. V rámci 

celoživotního vzdělávání má významnou úlohu Národní centrum ošetřovatelství  
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a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, které vypracovalo rámcové vzdělávací 

programy, jež jsou koncipovány modulárním způsobem. 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY OVLIVŇUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V EU 

Na základě níže uvedených dokumentů došlo k reformě ve vzdělávacím 

systému. Sesterské studium bylo transformováno a přesunuto na university a vysoké 

školy. 

- Evropská dohoda o vzdělávání sester č. 59 – základní směrnice pro jednotnou kvalifikaci  

a vzdělávání sester 

- Role a vzdělávání sester a ošetřovatelů – dokument Rady Evropy, obsahuje jednotlivé 

direktivy, včetně rámcového obsahu studia v odborných předmětech 

- Směrnice Rady Evropy – 77/452, - o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných 

dokladů o vzdělávání sester, tato směrnice byla novelizována Směrnicí Rady 89/594/ EHS, 

která mění profesní označení zdravotních sester na Všeobecné sestry, dále mění názvy 

diplomů v Itálii, Řecku a částečně i ve Španělsku. 

- Směrnice Rady Evropy -  77/453 pojednává o právních a správních předpisech ohledně 

činnosti sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, specifikuje znalosti, které má 

diplom udělený dle tohoto dokumentu zaručit. 

- Program Strategie NUR/WHO EURO 2000 – Mnichov – dokument definuje nové úkoly 

sester a porodních asistentek, vymezuje základní principy kvalifikace sester,  

- včetně charakteristiky škol, kde vzdělávání probíhá. 

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V EU 

Rozdělení: 

– Pregraduální = základní kvalifikační, k získání odborné způsobilosti k výkonupovolání 

- Postgraduální = nezbytné k udržení odborné erudice sestry i k profesionálnímu růstu, 

patří sem: 

-  Specializační studia zaměřená na specifika ošetřovatelské péče v klinických oborech, na 

management. 
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- Universitní postkvalifikační studium bakalářského studijního programu (v délce 

minimálně 3 roky nebo 4600 hodin, teoretická část studia tvoří 35 – 50 % výuky, podíl 

praktické výuky tvoří minimálně 50 %) nebo magisterského studijního programu. 

- Kontinuální (celoživotní) vzdělávání – sestra je povinna udržovat své odborné znalosti na 

úrovni nových aktuálních vědeckých poznatků. 

 

ZÁVĚR 

V budoucnosti by si naše společnost měla uvědomit historickou, současnou i budoucí 

hodnotu našich sester a o ošetřovatelském povolání by se mělo hovořit s úctou.Náplň 

vzdělávacích oborů prošla mnoha změnami a na nich se podílela i politická situace  

v zemi. První české diplomované sestry byly nadšenými průkopnicemi pokroku  

v ošetřovatelství a dodnes jsou příkladem hlubokého vztahu k ošetřovatelskému 

povolání. Je správné navázat na všechno prospěšné, co předchozí generace vytvořily, 

probudit zájem o studium a posunout ošetřovatelství směrem kupředu. Úkolem 

dnešního zdravotnického školství je vysoká odborná úroveň absolventů.  

Ve zdravotnictví stoupají nároky na kvalitu a odbornost a tím rostou i požadavky 

navzdělávání sester.Závěrem krátkého pohledu do oblasti vzdělávání sester musím 

vzkázat všem budoucím i stávajícím sestřičkám, které mají rády svou práci, že jim 

přeji mnoho studijních a pracovních úspěchů., V současné době existuje mnoho 

možností jakým způsobem zvyšovat svoji kvalifikaci. Vysokoškolské vzdělávání sester 

zafixuje Vaše kompetence, které budete aplikovat v ošetřovatelské praxi formou 

odborných výkonů, povede vás k aktivní a tvořivé práci v ošetřovatelském procesu  

a také zajistí právní ochranu ve Vaší samostatné činnosti. Mnohým z Vás ukáže i cestu 

k dalšímu vzdělávání.  Studium člověka obohacuje, rozšiřuje mu obzory a zvyšuje 

možnosti uplatnění. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšné léčby pacienta je zručná a holistická sestra, 

která si svou empatií získá jejich důvěru. 
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HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY A NUTRIČNÍ SCREENING  

U KLIENTŮ/PACIENTŮ V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH 
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Doktorand Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě¹ 

Vysoká škola zdravotnická o. p. s., Praha ¹ 

Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava² 

 

 

ÚVOD 

Poskytovatel zdravotnické, sociální, a to preventivní, léčebné a ošetřovatelské péče má 

povinnost zajistit pravidelnou dostupnost výživy přiměřenou věku klientů/pacientů, 

odpovídající jejich kulturním a stravovacím zvyklostem i plánované péči. Jedním z hlavních 

úkolů, jenž by měl zajišťovat celý nutriční tým ve spolupráci s konkrétními pracovišti, je 

včasný záchyt klientů/pacientů potencionálně ohrožených podvýživou a hlavně 

klientů/pacientů se známkami již rozvinuté malnutrice s cílem co nejdříve zahájit nutriční 

podporu. Každý, kdo se s poruchami výživy v klinické praxi setkává, musí být schopen 

zhodnotit nutriční stav klienta/pacienta a rozhodnout, zda je nutriční intervence nutná, zda je 

třeba klienta/pacienta hospitalizovat, zda stačí ambulantní péče nebo jestli nemocný vyžaduje 

péči specializované, například metabolické jednotky. Poskytovatel této péče má povinnost 

vypracovat dietní systém sestavený podle potřeb klientely daného zařízení. Tento dokument 

vypracují nutriční terapeuti v souladu s odbornými požadavky na konkrétní diety, ve 

zdravotnickém nebo sociálním zařízení nebo ve spolupráci s dietologem či pověřeným 

lékařem. Dietní systém musí umožňovat návaznost na užívání optimálních forem výživy pro 

konkrétní klienty/pacienty, zejména možnost kombinování s enterální či parenterální výživou. 

Dietní systém je pravidelně aktualizován v souladu s vývojem medicíny, léčebných postupů, 

vývojem poznání v oblasti výživy, rozšiřováním sortimentu potravin a technologií. Změna 

dietního systému je obvyklá i při změně spektra poskytovaných výkonů či služeb. 

 

Hodnocení stavu výživy 

Pro hodnocení stavu výživy jsou využívány dvě metody – objektivní hodnocení výživy  

a screening (vyhledávání rizikových nemocných). 
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Stav výživy je nutné hodnotit komplexně nejen na základě anamnézy, antropometrických  

a laboratorních hodnot, ale také na základě posouzení aktuálního příjmu potravy, tekutinové 

bilance, funkčních testů a řady dalších parametrů. Aby bylo možné spolehlivě zhodnotit 

nutriční stav klienta/pacienta, musí být použitá cela řada funkčních testů, jejichž výsledky se 

hodnotí s vědomím vlivu na základní onemocnění a další přidružené faktory. Klinické 

zhodnocení, tj. důkladná anamnéza a fyzikální vyšetření, zůstává základem posouzení 

nutričního stavu. Můžou identifikovat rizikové faktory malnutrice - poruchy polykání, 

předchozí operace na zažívacím traktu, alkoholismus, hospitalismus, nízkou sociální 

adaptabilitu, neschopnost nebo nemožnost připravit kvalitní stravu, stres aj. Dalším důležitým 

aspektem anamnézy je zhodnocení dietních návyků včetně analýzy klientova/pacientova 

jídelníčku. Informace získané od klienta/pacienta jsou závislé na jeho spolupráci, mohou 

odhalit i škodlivé návyky a přinejmenším donutit klienta/pacienta přemýšlet o svém dietním 

režimu. Důkladná anamnéza může lékaře upozornit na možné nutriční deficity.  

 

Fyzikální vyšetření 

Při fyzikálním vyšetření je nutné vyšetřit tělesnou hmotnost a výšku klienta/pacienta, 

porovnat s ideální hmotností, případně použit některý z váhovýškových indexů (například 

BMI) a srovnat s hodnotami odpovídajícímu věku a pohlaví. 

 

Antropometrická vyšetření 

Fyzikální vyšetření lze doplnit antropometrickým vyšetřením. Tato vyšetření jsou jednoduchá, 

neinvazivní a patří k levným metodám sledování nutričního stavu vhodné zejména pro 

ambulantní sledování. Jejich měření může pomoci objektivizovat míru postižení u daného 

jedince. Tělesná hmotnost je použitelná při dlouhodobém sledování jednoho klienta/pacienta. 

Pro iniciální zhodnocení nutričního stavu tak vhodná není. Lepším parametrem je tzv. body 

mass index (BMI), podíl tělesné hmotnosti a druhé mocniny tělesné výšky. Stejně 

jednoduchým parametrem je hodnocení obvodu paže. Používá se k posouzení svalové hmoty. 

Normální hodnoty pro dospělou mužskou populaci jsou 29 cm a více a pro ženy minimálně 28 

cm. Alarmujícími hodnotami k možné podvýživě jsou hodnoty pod  

19,5 cm u muže a 15,5 cm u ženy. Často užívanými měřeními jsou vyšetření tloušťky kožních 

řas kaliperem, určující množství podkožního tuku. Používají se buď čtyři, nebo deset měření. 

Součet tloušťky kožních řas informuje dobře o množství podkožního tuku. Orientačně lze 

měřit pouze tloušťku kožní řasy nad tricepsem. Standardní hodnoty jsou u muže minimálně 
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12 mm a u ženy 16 mm. Pro podvýživu svědčí hodnoty pod 7,5 mm u mužů a pod 10 mm  

u žen. 

Body Mass Index (BMI) 

Body mass index vyjadřuje hmotnost připadající na čtverečný metr plochy těla. 

BMI=hmotnost (kg)/výška
2
 v (m

2
) 

Normální hodnoty se pohybuj mezi 20-25. Pokles pod 20 indikuje nízkou tělesnou hmotnost, 

při hodnotách pod 18 se již hovoří o těžké podvýživě. Hodnoty v rozmezí 25-30 svědčí pro 

nadváhu, 30-35 pro obezitu 1. stupně, 35-40 pro obezitu 2. stupně a hodnota nad 40 poukazuje 

na obezit 3. stupně. 

 

Funkční testy 

Mezi svalové funkční testy patří dynamometrie (měření svalové síly stisku ruky)  

a posouzení funkce dýchacího aparátu měření FEV (objem výdechu), či testy přímé svalové 

stimulace. Všechny tyto testy jsou závislé na spolupráci nemocného. Nelze zapomínat 

na klinické hodnocení vývoje stavu a hojení operačních ran.  Cílem takto komplexního 

posouzení a vyšetření je identifikace rizikového klienta/pacienta 

 

Měření tělesného složení 

Měření tělesného složení nabývá na významu v posledních letech s rozvojem metody 

elektrické bioimedance. Ta umožňuje stanovit množství tělesného tuku a zbytek tělesného 

obsahu tzv. tuku prostou tělesnou hmotu, která se stává z celkové tělesné tekutiny, tělesného 

proteinu a kostních minerálů (stanovené duální rentgenovou absorpční fotometrii). Dále lze 

metodou multifrekvenční impendometrie určit i množství extracelulární tekutiny.  

 

Laboratorní diagnostika 

Jedná se o jednoduché a poměrně levné vyšetření. Nejčastěji užívaným biochemickým 

parametrem je stanovení hladiny celkové bílkoviny a albuminu v krevním séru. Větší význam 

mají další sérové proteiny zvláště prealbumin a transferin.  Součástí jsou i hematologické 

odběry krevního séra. Četnost kontrolních biochemických a rozsah dalších sledovaných 

parametrů závisí na klinickém stavu klienta/pacienta. U stabilizovaných klientů/pacientů jsou 

doporučovány následující krevní odběry: prealbumin, albumin, transferin, krevní obraz,  

C-reaktivní protein, glykémie, ionty, urea, kreatinin, kalcium, fosfor, hořčík, triaglyceroly, 

jaterní testy, bilirubin, celková bílkovina. Zhodnotit laboratorní nálezy a správně je 

interpretovat, dotvoří obraz nutričního stavu klienta/pacienta 
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Imunologické parametry 

Někdy je možné hodnotit i stav imunitních funkcí, například měřením sérových koncentrací 

imunoglobulinů, CD4 a CD8 lymfocytů nebo kožními testy. 

 

Nutriční screening 

Nutriční screening by měl být součástí prvního kontaktu s klientem/pacientem a jeho 

vstupního vyšetření. Zásadní výhodou je, že k jeho provedení stačí pouze jednoduchý 

dotazník, který by měl sloužit k rychlému zhodnocení rizika či tíže již přítomné malnutrice. 

Jako přínos se doporučuje zařadit tento dotazník do příjmové ošetřovatelské dokumentace. 

Screeningový proces by měl být jednoduchý, rychlý, ale současně schopný odhalit maximum 

klientů/pacientů s malnutricí či jejím rizikem. Hodnotíme v něm současný stav výživy, 

dynamiku jeho změn, schopnost samostatného příjmu potravy a závažnost celkového stavu 

nemocného. Na základě tohoto vyšetření můžeme vyselektovat klienty/pacienty ohrožené 

malnutrici a věnovat jim zvýšenou pozornost. Lze pak určit primární míru nutriční podpory 

nebo nutnost spolupráce s lékařem nutricionistou. V roce 2003 byl vypracován společnosti 

ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) nutriční screening pod 

názvem Nutritional Risk Screening (NRS 2002) jako „guidelines“ pro provedení 

jednoduchého screeningu v široké klinické praxi. Podstata je ve vyplnění základního otazníku 

v rámci ošetřovatelského posouzení všeobecnou sestrou ve spolupráci s klientem/pacientem. 

Velmi důležité je při příjmu klienta/pacienta zvážit a ne se ho pouze zeptat kolik váží. Dle 

doporučení se nejprve vyplní první část – iniciální screening, skládající se ze čtyř otázek 

(tabulka č. 1). 

Tabulka 1 – Nutritional Risk Screening - iniciální 

Iniciální screening 

1. Je BMI < 20,5? ANO NE 

2. Zhubl pacient v posledních 3 měsících? ANO NE 

3. Přijímal pacient méně potravy v posledním týdnu? ANO NE 

4. Je pacient vážně nemocný? ANO NE 

Ano: Jestliže je odpověď na kteroukoli otázku ANO, provádí se rozšířený screening. 

Ne:   Jestliže je odpověď na všechny otázky NE, opakuje se tento screening za týden.  

        Pokud je například pacient před větším operačním výkonem, mělo by se zvážit   

       vypracování  preventivního nutričního plánu. 

  Zdroj: Urbánek et al., 2010, s. 10 
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Pokud odpoví klient/pacient alespoň na jednu otázku ano, přistupuje se k vyplnění 

druhé části rozšířeného screeningu(tabulka č. 2). Tato část je založena na skórovacím 

systém spojujícím hodnocení BMI a dynamiky tělesné hmotnosti, změny množství 

přijímané stravy a tíži onemocnění. Po dosažení 3 a více bodů je u klienta/pacienta 

indikována nutriční intervence. U těchto klientů/pacientů by se měl screening opakovat 

v pravidelných intervalech po celou dobu hospitalizace, nejlépe ve stejný den každý 

týden 

Tabulka 2 – Nutritional Risk Screening - rozšířený 

Rozšířený screening 

Zhoršený nutriční stav Vážnost onemocnění 

Nepřítomný 

Skóre 0 

 

Normální výživový 

stav 

Pacient je zdravý 

Skóre 0 

Standardní nutriční 

potřeba 

Mírný 

Skóre 1 

 

 

Ztráta váhy >5% za 3 

měsíce nebo příjem 

potravy 50-75% za 

poslední týden 

Mírný 

Skóre 1 

Nekomplikovaná 

zlomenina, pacienti 

s akutní exacerbací, 

CHOPN, cirhóza 

jaterní DM, renální 

selhání 

Střední 

Skóre 2 

 

Ztráta váhy >5% za 2 

měsíce nebo BMI 18,5-

20,5 + zhoršený 

celkový stav nebo 

příjem potravy 25-50% 

poslední týden 

Střední 

Skóre 2 

Pacient po velkém 

chirurgickém výkonu, 

úrazy, vážná 

pneumonie, 

hematologická 

malignita 

Těžký 

Skóre 3 

Ztráta váhy >5% za 

poslední měsíc či 

>15% za poslední 3 

měsíce nebo BMI 

<18,5 + zhoršený 

celkový stav nebo 

příjem potravy 0-25% 

poslední týden 

Těžký 

Skóre 3 

Poranění hlavy, 

transplantace kostní 

dřeně, pacient s 

APACHE >10 

Skóre:                                   +                                   Skóre:        = Celkové skóre 

Věk: V případě, že má pacient 70 a více let připočte se k celkovému skóre 1 

Vyhodnocení rozšířeného screeningu 

Celkové skóre ≥3 – je nutné vypracování nutričního plánu 

Celkové skóre<3 – opakuje se screening za týden. Pokud je například pacient před větším 

operačním výkonem, mělo by se zvážit vypracování preventivního nutričního plánu. 

* APACHE – klasifikační systém závažnosti stavu pacienta na JIP 

Zdroj: Urbánek et al., 2010, s. 11 
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STRAVA A KONZUMACE STRAVY 

Sociální zařízení zajistí pravidelnou dostupnost stravy přiměřenou zdravotnímu stavu  

a plánované péči, věku klientů/pacientů, dle možnosti jejich kulturním  

a stravovacím zvyklostem. Příprava, skladování a výdej stravy jsou bezpečné  

a probíhají v souladu s národní legislativou, podzákonnými předpisy a aktuálními 

doporučenými postupy. Všem klientům/pacientům se předepisuje strava či výživové 

přípravky na základě jejich nutričního stavu a nutričních potřeb. Strava je klientům/pacientům 

poskytována v souladu s jejich potřebami a členěná do několika denních dávek (podle typu 

zařízení nejméně ve třech, obvykle v pěti). Členění nutriční hodnoty v jednotlivých denních 

dávkách odpovídá obecně platným požadavků (tj. 60 % energie v první polovině dne), 

případně konkrétnímu léčebnému postupu (rozdělení sacharidových dávek podle potřeby 

diabetika). Uvedené požadavky neumožňují trvalé podávání studených večeří u diet 

restriktivních, u starších klientů/pacientů, dětí do 3 let a při některých speciálních léčebných 

postupech. Konzumaci stravy klientem/pacientem je třeba průběžně sledovat, a pokud dojde  

k situaci, že podaná strava není klientem/pacientem zkonzumována, je třeba zjistit příčinu  

a následně účinně zasáhnout (úpravou stravy nutričním terapeutem, například změnou formy 

stravy, nahrazením některých složek stravy jinými, doplněním apod.). Pokud je klient či 

pacient v nutričně závažném stavu, má problém s konzumací podávané stravy, má specifické 

stravovací zvyklosti, specifické stravovací nároky, případně to vyžaduje jeho léčebný režim 

(například fast track postup výživy po operacích, či jeho modifikace), je jeho stravování 

sestavováno individuálně, kvalifikovaným nutričním terapeutem specialistou.  

Do dokumentace klientů/pacientů se zaznamenává ordinace nutričního režimu, který vychází  

z nutričního stavu klienta/pacienta a z jeho potřeb. Nutriční léčba se zajišťuje 

multidisciplinárně a její efekt se zaznamenává do zdravotní dokumentace klienta/pacienta. 

 

ZÁVĚR 

Základní nutriční složení diet uvedených v dietním systému jednotlivých zařízení se může od 

sebe lišit a to ve vazbě k typu zařízení, věkové kategorii klientů/pacientů, jejich fyzické 

aktivitě, případně ve vazbě na specializaci na některé diagnózy (např. specializovaná zařízení 

pro onkologicky nemocné) apod. Proto je nezbytně nutné, aby každé zařízení mělo svůj dietní 

systém odpovídající potřebám klientů/pacientů a aby tento materiál byl vytvořen nutričními 

terapeuty s přihlédnutím na specifika zařízení. Uvedený screening je pouze doporučený. 

Mnohdy se setkáváme v praxi s jeho modifikacemi či využitím jiných screeningových 

dotazníků, jako je například Nottinghamský dotazník, Mini Nutritional Assesment  aj. 
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ABSTRAKT: 

V prednemocničnej starostlivosti, ako i na urgentných príjmoch sa stretávame  

s pacientami, ktorí primárne javia známky duševnej poruchy a môžu predstavovať 

riziko pre svoje okolie, seba a konečnom dôsledku ohrozovať zdravotnícky personál. 

Predkladaná práca má za cieľ poskytnúť prehľad možných akútnych 

psychopatologických stavov, s ktorými sa najčastejšie v urgentnej medicíne stretávame 

a načrtnúť možné terapeutické intervencie v podmienkach primárneho kontaktu. 

Špeciálne postavenie má problematika hospitalizácie proti vôli pacienta, ako aj 

použitie obmedzovacích prostriedkov u nepokojných pacientov. Včasná diagnostika 

akútnych psychiatrických prezentácii, s prípadnou exklúziou somatogénnej príčiny, 

výrazne redukuje riziko progresie stavu v auto/heteroagresívne správanie alebo 

poškodenia zdravia pacienta.  

 

Kľúčové slová: Psychomotorický nepokoj. Agresivita. Poruchy vedomia. Suicidálne 

konanie. 

Psychofarmakologická pacifikácia.Obmedzovacie prostriedky.Komplikácie 

psychofarmakomedikácie. 

 

ÚVOD 

Akútne stavy v psychiatri možno definovať ako situácie s bezprostredným alebo 

potencio-nálnym ohrozením života jedinca a jeho okolia z dôvodu prítomnosti 

duševnejporuchy. Urgentná intervencia spočíva v rýchlom zhodnotení stavu jedinca, 
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stabilizácii vitálních funkcií a psychického stavu jedinca využitím diagnostických  

a terapeutických algoritmov. Rozlíšenie akútnej psychickej poruchy, vyžadujúcej 

emergentnú psychiatrickú starostlivosť, od spoločensky maladaptívneho správania 

môže byť v podmienkach prvého kontaktu značne komplikované. 

Špecifikom akútnej psychiatrie je častá nespolupráca pacientov, nakoľko svoj stav 

nepovažujú zachorobný (tzv. anozognózia) a terapeutickej intervencii sa aktívne 

bránia. 

 

Syndromologicky môžme akútne stavy v psychiatrii arbitrárne rozdeliť do 

nasledovnýchskupín: 

- stavy psychomotorického nepokoja, 

- stavy s poruchou vedomia, 

- suicidálne krízy, 

- reaktívne stavy, 

- akútne komplikácie psychofarmakoterapie. 

K akútnym stavom v psychiatrii prirodzene patria aj intoxikácie psychoaktívnymi 

látkami (asúvisiace abstinenčné syndrómy), v tejto práci sa budeme z adiktologickej 

problematiky venovať abstinenčnému syndrómu s delíriom pri chronickom etylizme  

v časti venovanej stavom s poruchami vedomia. 

 

Stavy psychomotorického nepokoja 

Poruchy psychomotoriky sú nešpecifickým príznakom duševných porúch  

v nezávislosti odich etiológie - somatogénnej, endogénnej alebo reaktívnej. Základným 

činiteľom je intenzitaintrapychického napätia. Psychomotorický nepokoj sa vyvíja  

v dlhšom časovom intervale, niekoľkých hodín až dní, s prodrómami v podobe nárastu 

iritability, poruchami afektivity (dysfória, mrzutosť), hostility a zrýchlovaním 

psychomotorického tempa. Intenzita nepokoja teda pozvoľne narastá a včasná 

terapeutická intervencia má preventívny efekt na jeho extrémne prejavy. 

Podľa intenzity intrapsychického napätia rozlišujeme: 

vnútorný nepokoj - subjektívny pocit zvýšeného vnútorného napätia, pričom jeho 

motorický korelát dokáže jedinec ešte ovládať - vnútorný nepokoj býva ovplyvniteľný 

psychologickými prostriedkami; 
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psychomotorický nepokoj - gradácia vnútorného nepokoja, ktorého motorické 

prejavy jedinecprestáva ovládať, stáva sa nepodrobivým, výzvy rešpektuje rámcovo; 

psychomotorické vzrušenie - jedinec odporuje výzvam, spolupráca je výrazne 

narušená; 

agitovanosť - neusmerniteľný psychomotorický nepokoj s dezorganizovanou 

hyperaktivitou, saktívnym negativizmom a väčšinou sprievodným agresívnym 

správaním - medikamentózna i fyzická pacifikácia býva metódou voľby. 

Agresia sa dá definovať ako namierenie nepokoja voči okoliu. Má krátkodobý 

charaktera slúži na jednorazové vybitie a uvoľnenie energie - na rozdiel od agresivity, 

ktorá popisuje osobnostnú charakteristiku.  

 

Podľa prejavov agresia/agresivita môže byť: 

vôľou potlačená - vyjadrená mimickými a pantomimickými prejavmi, napr. zvýšeným 

svalovýmtonusom, zatínaním čelustí a rúk v päsť, napätým držaním trupu; 

verbálna - slovné vyhrážanie sa, s vulgárnymi prejavmi, prípadne v zastretej forme - 

výhražné gestá, ironizovanie, sarkazmus, ponižovanie okolia; 

voči veciam - deštrukcia neživých predmetov v domácom prostredí alebo na verejných 

priestranstvách; 

namierená voči zvieratám alebo ľuďom - týranie zvierat až po homicídium, 

sexuálne agresívnesprávanie. 

Krátke trvanie nepokoja, jeho rôzna intenzita a náhly vznik špecifikuje abnormné 

reakcie,ktoré sú nezriedka sprevádzané aj poruchami vedomia.: 

- impulzívna reakcia zahŕňa bezúčelné konanie, s absenciou vedomej motivácie, 

pričom finálny akt je nepochopiteľný, neočakávaný a neovplyvniteľný; 

- raptus sa definuje ako náhla krátkodobá forma nepokoja, sprevádzaná výrazným 

motorickýmsprievodom, často spojená s agresiou - raptus začína ako impulz,  

v priebehu realizácie aktu získava určité zameranie v podobe ohrození seba alebo 

okolia; 
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- pri skratkovej reakcii absentuje výber prostriedku na dosiahnutie cieľa a volí sa 

prvá, dostupnávarianta - skratkové reakcie bývajú častou príčina suicidálnych aktivít  

a protispolečenského správania; 

- v prípade demonštratívnej reakcie má konanie symbolický charakter - motorický 

akt je dešifrovaným prianím (prianie získať určité výhody - napr. samovražednými 

vyhrážaním sa partner pokúša zvrátiť rozchod s partnerkou). 

Psychomotorický nepokoj s agresiou sa môže vyskytovať prakticky u všetkých 

nozologickýchjednotiek - na organickom, exotoxickom (intoxikácie psychoaktívnymi 

látkami), reaktívnom (akútne stresové reakcie) a endogénnom podklade -  

u schizofrénnych porúch, afektívnych porúch (ako aj manických, tak aj depresívnych) 

a úzkostných porúch, pri poruchách osobnosti, mentálnych retardáciách, poruchách 

osobnosti, sexuálnych deviáciách. Z duševných porúch sa psychomotorický nepokoj 

spája najčastejšie s psychotickými poruchami (F23 - akútna a prechodná psychotická 

porucha, F20 - okruh schizofrénych porúch, F25 - schizoafektívne poruchy).  

Psychóza označuje stav narušeného kontaktu s realitou, s prítomnými poruchami 

myslenia (poruchy tempa – zrýchlené myslenie, tachypsychizmus, poruchy formálnej  

a obsahovej stránky - inkoherencia (roztieštenosť myslenia, bludné obsahy)  

a poruchami vnímania (halucinácie rôznych modalít), s dopadom na správanie jedinca. 

Pri katatónnom syndróme hovoríme o kvalitatívnej poruche psychomotoriky. 

Rozlišujemejeho neproduktívnu formu, katatónnu akinézu, prejavujúcu sa katalepsiou 

(svalovou stuhnutosťou, nehybnosťou), mutizmom, zotrvávaním v navodených 

polohách (flexibilitas cerea – vosková ohybnosť), pasívnym negativizmom 

(nereagovanie na pokyny). Vystupňovanú formu akinézy predstavuje katatónny stupor. 

Produktívna forma, katatónna hyperkinéza, sa prejavuje zvýšenou pohyblivosťou 

(pohybovými automatizmami, echopraxiami - opakovanie rôznych pohybov), 

nepokojom až agitovanosťou. Zriedkavé sú tzv. excitované formy (letálna Stauderova 

katatónia – extrémny psychomotorický nepokoj, hyperkinézy, hypertermia  

s metabolickým rozvratom), ktoré bývajú asociované s rizikom náhleho úmrtia. 

Katatónny syndróm sa vyskytuje pri schizofrénii. Rozlišujeme aj pseudokatatónny 

syndróm, ktorý má podobné príznaky, avšak jeho genéza spočíva v organických  

a funkčných poruchách (demencie, konverzné poruchy, psychotraumy). 
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Zásady kontaktu s pacientami v stavoch psychomotorického nepokoja 

V kontakte s nepokojným jedincom dbáme na bezpečnosť vlastnú i ostatných 

zainteresovaných osôb pri akútnej intervencii. Najvhodnejšie je pacienta vyšetrovať 

v prítomnosti iných zdravotníckych pracovníkov, príbuzných pacienta, eventuálne 

príslušníkov policajného zboru (pri riziku agresívneho správania). Pri samotnom 

vyšetrení sa k pacientovi snažíme smerovať tvárou, približujeme pomaly sa do 

bezpečnej vzdialenosti (cca 2 m). V miestnostiach volíme pobyt blízko únikových 

ciest, zaisťujeme predmety potenciálne použiteľné ako zbraň. Od prítomných 

príbuzných, resp. zainteresovaných osôb získavame všeobecné anamnestické údaje. 

Pre časovú limitáciu sa zameriavame na otázky podobného správania minulosti, už 

stanovenej diagnózy duševnej poruchy a prípadne medikácie, ktorú pacient užíva, 

zisťujeme možný abúzus a aktuálnu intoxikáciu psychoaktívnymi látkami, časový 

začiatok symptómov a udalostí, ktoré im predchádzali. Pýtame sa na alergickú 

anamnézu a výskyt epileptických paroxyzmov u pacienta. 

Ak to stav pacienta dovoľuje a verbálny kontakt je nadviazateľný, doplňame 

heteroanamnézukľúčovými informáciemi priamo od pacienta. V slovnom kontakte sa 

pokúšame zaujať neutrálny,nedirektívny, nonkonfrontačný postoj - vo všeobecnosti sa 

neodporúča reagovať na bludnú slovnú produkciu pacienta, koprolalické prejavy,  

a kritika taktiež nie je vhodná. Umožňujeme ventiláciu emočnej tenzie (plač, krik, 

verbálna agresia). Zrozumiteľne vysvetľujeme našu prítomnosť na mieste. 

Výsledky vyšetrenia, resp. zistení, s nutnosťou prevozu na psychiatrické vyšetrenie sa 

doporučujepacientovi referovať pri personálnej prevahe, ktorá by zabezpečila fyzickú 

pacifikáciu pri možných poruchách správania. 

Primárne sa zameriavame na somatický stav pacienta, vždy sa snažime najskôr 

exkludovať somatogénnu, resp. organickú etiológiu danej psychiatrickej prezentácie. 

Psychologický prístup, ovplyvnenie pacienta slovným kontaktom, s možnosťou 

korektívnejskúsenosti, odreagovania a racionálnym výkladom situácie, je možný pri 

ľahších stavoch – pri zvýšenej intrapsychickej tenzii, iritabilite, bez agresívnych 

prejavov a psychomotorického nepokoja. V týchto prípadoch zisťujeme sociálne 

zázemie a edukujeme blízke osoby o ďalších možnostiach postupu. 
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Pri pretrvávaní symptómov indikujeme psychofarmakoterapiu, prípadne použitie 

fyzickýchobmedzovacích prostriedkov, zaisťujeme prevoz pacienta do 

špecializovaného zariadenia za účelom psychiatrického vyšetrenia. Pri nepokoji  

a podozrení na riziko ohrozenia pacienta alebo jeho okolia je žiadúca asistencia 

policajných zložiek. 

Vzhľadom na častú nespoluprácu a absenciu náhľadu pacientov na svoj zdravotný stav 

je vakútnych prípadoch nevyhnutné myslieť na možnosť hospitalizácie pacienta aj 

proti jeho vôli. Do ústavnej starostlivosti možno prevziať pacienta bez jeho súhlasu 

podľa § 6 ods. 9 Zákona o zdravotnej starostlivosti (Zákon č.576/2004 Z.Z.) -  

v prípadoch, ak pacient v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej 

choroby ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie 

zdravotného stavu. Uvedené môžme aplikovať na pacientov v psychóze, resp. 

pacientov s prejavmi porúch myslenia v zmysle budov, s poruchami vnímania - 

halucináciami, dezorientáciou, s rizikom suicidálneho konania, manických, mentálne 

retardovaných, s organickým poškodením mozgu. 

Na doplnenie nutné uviesť povinnosť hlásenia prevzatia pacienta do ústavnej 

starostlivosti bez jeho súhlasu príslušnému súdu, pričom súd v lehote 5 dní rozhodne  

o zákonnosti dôvodov prevzatia pacienta. Často mediálne pertraktovanou  

a kontroverznou je problematika použitia obmedzovacíchprostriedkov  

v psychiatrii v súvislosti so zásahom do ľudských práv a dôstojnosti. Pod 

spojenímobmedzovacie prostriedky chápeme terapeutické a preventívne opatrenia, 

ktoré obmedzujú voľný pohyb a konanie pacienta, tj. umiestnenie pacienta v 

ochrannom (sieťovom) lôžku, umiestnenie v izolačnej miestnosti, pripútanie k lôžku 

(použitie ochranných pásov), použitie zábran, použitie telesnej prevahy (manuálna 

fixácia). Na tomto mieste si dovoľujeme zdôrazňiť, že k obmedzeniu pacienta 

nedochádza „ad libitum“ - použitie obmedzovacích prostriedkov jednoznačne 

vymedzuje Vestník Ministerstva zdravotníctva SR (Čiastka 25, 30. júna 2009, ročník 

57). 

Obmedzovacie prostriedky sa indikujú výnimočne, po vyčerpaní iných možností 

intervencie(napr. zlyhaní farmakomedikácie) - v prípadoch keď pacient ohrozuje seba 

a svoje okolie, a ichpoužitie je nevyhnutné v záujme ochrany pacienta, ostatných 

pacientov, vecí a osôb v okolí pacienta a personálu psychiatrického zariadenia. Medzi 

zdravotné príčiny, kedy je v krajných situáciach indikované použitie obmedzovacich 
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prostriedkov patria: psychózy, organické poruchy, závažné poruchy správania spojené 

s agresivitou voči sebe a/alebo okoliu, pokračujúce suicidálne konanie pacienta, 

akútne terapeutické intervencie, nevyhnutné vyšetrovacie úkony apod.Použitie 

obmedzovacích prostriedkov je viazené na nevyhnutnú dobu. O použití 

obmedzovacích prostriedkov rozhoduje ošetrujúci lekár (v mimoriadnych prípadoch 

môže použiťobmedzujúci prostriedok aj sestra, pričom má povinnosť čo najskôr  

o danej skutočnosti informovať ošetrujúceho lekára). Pri opakovaných kontrolách 

pacienta sa starostlivo posudzuje nevyhnutnosť ďalšieho obmedzenia. Počas použitia 

obmedzovacích prostriedkov musí byť pacient: 

- v pravidelných intervaloch monitorovaný (meranie vitálnych funkcií, kontrola 

cirkulácie fixovaných končatín a stavu dýchacích ciest), 

- chránený pred rizikom poranenia, 

- zabezpečený pred dehydratáciou, podvýživou, podchladením a dekubitmi, 

- musí mu byť umožnené vykonanie základnej osobnej hygieny a toalety. 

Priebeh použitia obmedzovacích prostriedkov je evidovaný v pacientovej 

dokumentácii. Pacientmusí byť informovaný o aplikácii obmedzujúcich prostriedkov 

(jej dôvodoch) vhodnou formou vopred, v priebehu alebo po ukončení opatrení.  

U pacientov mladších ako 18 rokov je nutné informovať zákonného zástupcu. 

Psychofarmakologická pacifikácia 

Opätovne pripomíname nevyhnutnosť vylúčenia somatickej etiológie stavu nepokoja 

prelimitáciu výberu psychofarmaka pri možných kardiovaskulárnych, neurologických, 

endokrinných, metabolických, traumatických alebo toxických príčinach. Pred 

aplikáciou účinnej látky zaistíme vitálne funkcie pacienta. V určitých prípadoch je 

vhodné použitie výlučne fyzických obmedzovacích prostredkov, napr. pri jedincoch  

v pokročilej ebriete s rizikom depresie respiračného centra po administrácií farmák. 

Pri ľahších stavoch (adaptačné poruchy, akútne stresové poruchy, panické ataky) 

možno použiť bežné sedatívne preparáty v perorálnej forme (benzodiazepíny - 

oxazepam 10 mg, diazepam 10 mg, alprazolam 0,25-1 mg). 

V rámci závažnejších akútnych stavoch (napr. akútne a prechodné psychotické 

poruchy,poruchy z okruhu schizofrénie, bipolárna porucha, masívne poruchy správania 

aj v iných indikáciách) sa uplatňujú antipsychotiká, dominantne podávané 
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parenterálnou cestou. U mnohých preparátov je možné intravenózne podanie  

s ľahkým titrovaním dávky, avšak praktickejšie a ľahšie realizovateľné je podanie 

intramuskulárnou cestou s vyšším rizikom postmedikamentózneho útlmu, 

hypoventilácie, keďže dávka sa podáva odhadom. S dlhoročnou praxou sa používajú 

incizívne antipsychotiká s vyššou incidenciou nežiadúcich účinkov (hlavne 

extrapyramídových symptómov), avšak pomerne rýchlym pacifikačným efektom - 

haloperidol 5 mg i. m. s nástupom účinku v intervale 30-60 min, levopromazín 25 mg 

i.m. alebo chlórpromazín, zuklopentixol 50-100 mg i.m. s dlhším nástupom účinku, 

pretrvávajúcim však po dobu 2-3 dní. V súčasnosti sú dostupné aj intramuskulárne 

formy atypických antipsychotík, s menším výskytom nežiadúcich účinkov, lepšou 

toleranciou u osôb neliečených antipsychotickou terapiou - olanzapín v dávke 10 mg  

i. m., ziprasidón 40 mg, aripiprazol.Výhodou je možnosť plynulého pokračovania  

v antipsychotickej terapii daným preparátom v jeho perorálnej forme po relatívnej 

stabilizácii stavu. 

Pri somatickej etiológií nepokoja, organických psychosyndrómoch a demenciách sa 

osvedčil tiaprid, taktiež atypické antipsychotikum s nízkym výskytom nežiadúcich 

účinkov - 100 mg i. m. do celkovej dennej dávky 400 mg. Benzodiazepíny  

v parenterálnej forme majú miesto dominatne pri psychogénnom nepokoji (diazepam 

10-20 mg i. m.), avšak sú kontraindikované pri požití alkoholu a iných látok s tlmivým 

účinkom na centrálnu nervovú sústavu. Na záver spomeňme „univerzálnu” razantnú,  

v praxi osvedčenú, kombináciu pri poruchách správania a nepokoji haloperidol 5 mg 

i. m. v kombinácii s diazepamom 10 mg i. m. s pomerne rýchlym efektom a relatívne 

malým rizikom komplikácií. 

Stavy s poruchou vedomia 

V psychiatrii sa stretávame predovšetkým s kvalitatívnymi poruchami vedomia 

(prítomnosťurčitej forma kvantitatívnej poruchy nie je vylúčená), ktoré sa prejavujú 

neschopnosť integráciepsychických funkcií. Pacient býva dezorientovaný časom, 

priestorom a situáciou, výnimočne ajosobou. Kvalitatívne poruchy bývajú 

dominantným príznakom akútnych organicky podmienených porúch. V akútnej 

psychiatrii sa vyskytujú v rámci delirantného a organického amnestického syndrómu  

a mrákotných stavov (obnubiláciách - náhlych poruchách vedomia s totálnou amnéziou 

na prebehnuté udalosti). 
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Pri delirantných stavoch dochádza k narušeniu obsahu vedomia, duševná činnosť je 

chaotická. Pozorujeme nepokoj rôznej intenzity, halucinácie a ilúzie až scénického 

charakteru, zvýšenú sugestibilitu, poruchy spánkového rytmu s častými nočnými 

poruchami správania. Na priebehdelíria vzniká čiastočná amnézia pre osciláciu lucidity 

(jasnosti) v edomia. Delírium najčastešie vzniká po 60. roku života. 

Delirantné stavy môžu vznikať z toxických príčin (alkohol, lieky, drogy), tzv. 

intoxikační delíria, ďalej pri somatických príčinách: 

- intrakraniálnych - kraniotraumy, tumory, neuroinfekcie, demencia, vaskulárne 

mozgové príhody, pozáchvatovo pri epilepsii 

- extrakraniálnych - infekcie (napr. septické stavy), kardiovaskulárne poruchy (infark 

myokardu,srdcové zlyhanie, poruchy rytmu), metabolické a endokrinné choroby, 

diseminované metastázy,anémie, pooperačné stavy, atď. 

U pacientov s kvalitatívnou poruchou vedomia je plne indikované akútne interné 

vyšetrenie a riešenie stavu v nemocničných podmienkách. Pri nepokoji a poruchách 

správaniačastokrát pristupujeme k obmedzovacím fyzickým prostriedkom.  

Z psychofarmák sa u delirantných stavoch používajú atypické antipsychotiká 

risperidón alebo tiaprid, pri vážnejších poruchách správania haloperidol - výhodná je 

jeho kvapková forma (1 mg - 10 kvapiek). 

Organický amnestický syndróm je charakterizovaný dezorientáciou a poruchou 

vštiepivostipamäti. Porucha zasahuje krátkodobú pamäť v podobe anterográdnej 

amnézie v súvislosti so zhoršenou schopnosť naučiť sa novým veciam, pričom 

porušenie dlhodobej pamäti s prejavmiretrográdnej amnézie môže byť ostrovčekovité. 

Výpadky pamäťových stôp môže postihnutý nahrádzať konfabuláciami. Pri akútnom 

amnestickom syndróme pátrame po infekčných príčinách, metabolickom  

a elektrolytovom rozvrate, komplikáciách diabetes mellitus, endokrinologických 

ochoreniach, intrakraniálnej hypertenzii a ložiskovej (ischemických alebo 

hemoragických) neurologickej symptomatike. 

Delirium tremens 

Delirium tremens, lat. voľne preložené „šialenstvo s trasom“, predstavuje závažný 

abstinenčný syndróm pri závislosti od etylalkoholu. Môže sa vyvinúť v priebehu 

niekoľkých hodín pri náhlom prerušení konzumácie alkoholu (napr. náhle rozhodnutie 
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abstinovať, vynútená hospitalizácia). Klinicky zodpovedá vystupňovanej forme 

vegetatívnych abstinenčných príznakov (nauzea, profúzne potenie, celotelový tremor, 

tachykardia, akcelerácia hypertenzie) s kvalitatívnou poruchou vedomia, poruchami 

vnímania (scénické halucinácie, mikrozoopsie - halucinácie drobných zvierat,  

v literatúre často popisované halucinácie bielych myší). V tretine prípadov „úvod“ do 

delíria predstavuje epileptický záchvat typu grand mal. Delirium tremens je život 

ohrozujúci stav z hľadiska rizika rozvoja metabolického rozvratu. V rámci zvládnutia 

abstinenčných príznakoch je nevyhnutné zabezpečenie pravidelného monitoringu 

vitálnych funkcií, aktívna hydratácia, substitúcia minerálov (kália), podávanie 

hepatoprotektív, nootropík (piracetam) a vitamínov skupiny B, v prípade potreby 

antipyretiká a antihypertenzíva. Základom liečby je podávanie benzodiazepínov pre 

ich skríženú toleranciu s alkoholom. Používa sa diazepam pre dlhý polčas rozpadu‚ 

v dávke cca 60-80 mg/denne, pri nespolupráci možná aj parenterálna cesta podania. 

Taktiež sa pri zvládnutí absitnenčného syndrómupoužíva atypické antipsychotikum 

tiaprid v dávke cca 400-600 mg/denne. U pacientov s anamnézou epilepsie je plne 

indikované podávanie v rámci prevencie ďalších záchvato antiepileptika (vhodný 

karbamazepín). Pri výraznom psychomotorickom nepokoji je možné aplikovať 

haloperidol.  

Suicidálne krízy 

Riziko samovraždy, suicídia, je najvyššie pri depresívnych poruchách, pri 

psychózach asyndrómoch závislosti od psychoaktívnych látok. Samovražda je 

formou cieľavedoméhoautoagresívneho správania s cieľom ukončiť život. V kontraste 

s pojmom sebazabitie, ktoré absentuje vedomý úmysel ukončiť život (napr. 

intoxikovaný jedinec vyskočí z balkóna s bludným presvedčením, že dokáže lietať). 

Rozlišujeme suicídia biické, s motívom vychádzajúcim z reality. Príkladom je bilančná 

samovražda na základe racionálnych, logicky zdôvodnutiteľných príčin (napr. 

terminálne štádium somatického ochorenia). Patické suicídia vychádzajú  

z psychopatológie, teda prítomnosti duševnej poruchy (depresívna porucha, 

schizofrénia, adaptačné poruchy, poruchy osobnosti). Pojem rozšírenej samovraždy sa 

vzťahuje na situácie, kedy jedinec pred ukončením svojho života usmrtí blízke osoby 

za určitým účelom, napr. ochrany pred utrpením alebo nebezpečím. Suicidálne 

správanie psychotikov (napr. pod vplyvom imperatívnych akustických halucinácií - 

hlasy pacientovi prikazujú, aby sa zabil) ma často drastický charakter a nezriedkavo 
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bizarnú formu realizácie. Parasuicidálne konanie má účelový, demonštratívny 

charakter, bez vedomého cieľeného konania, v rámci volania o pomoc. So simuláciou 

samovražedného pokusu alebo vyhrážaním sa suicídiom sa stretávame pri vedomej 

motivácií získania určitých výhod (zvrátenie rozchodu „vydieraním“ partnera, 

vyhnutie sa väzbe).Pri depresívnom syndróme rozlišujeme vývoj samovražednej 

aktivity v závislosti odprogresie hĺbky poruchy: 1. samovražedné myšlienky 

nekonkrétneho obsahu, úvahy o nezmyselnosti života, pričom jedinec sa týmto 

myšlienkám ešte bráni, 2. suicidálne tendencie, ktorým sa jedinec už nebráni, zaujíma 

voči nim pasívny postoj, 3. suicidálne úvahy už obsahujú zaoberanie sa najvhodnejším 

spôsobom realizácie samovraždy, 4. rozhodnutie uskutočniť suicídium býva 

sprevádzené vnútorným upokojením pacienta, zdanlivo klamlivým pre okolie, ktoré ho 

registruje ako zlepšenie stavu, 5. realizácia. Popisovaný vývoj samovražednej aktivity 

absentuje v prípade skratkového alebo impulzívneho konania pri náhlych 

suicídiach.Indikátorom suicidálneho rizika je presuicidálny syndróm, ktorý spočíva v 

utiahnutí sa do seba,sociálnej izolácii, redukcii záujmov, pocitoch viny, 

sebaobviňovaní, s namierením agresie voči vlastnej osobe, suicidálnych fantáziach). 

Ako ďalšie rizikové faktory suicidality sa uvádzajú - mužské pohlavie, vek viac ako 45 

rokov, anamnéza suicidálneho pokusu v minulosti, sebapoškodzovanie, zlý zdravotný 

stav, výskyt samovražedného konania v príbuzenstve, neistota, ohrozenie životnej línie 

(strata zamestnania, bývania, somatické ochorenie), patologické hráčstvo, dlhy, 

kriminálne tresty. 

Pri podozrení na pravdepodobnosť realizácie alebo opakovanie suicidálneho 

konania jeindikovaná okamžitá hospitalizácia aj proti vôli pacienta. V prípadoch 

formovania suicidálneho konania alebo zdiagnostikovaní presuicidálneho syndrómu je 

v každom prípade nutné psychiatrické vyšetrenie, ktoré rozhodne o ďalších 

možnostiach liečby. V rámci psychofarmakoterapie pri urgentnej intervencii volíme 

krátkodobú pacifikáciu antipsychotikom (napr. levopromazím 25 mg i. m.), použitie 

benzodiazepínov je kontroverzné pre riziko parodoxnej reakcie s následnou 

dezinhibíciou správania. 

V prípadoch podozrenia na suicidálnu aktivitu je bezpečnejšie pacienta nastavovať na 

antidepresívnu liečbu v ústavných podmienkach, nakoľko antidepresívny efekt 

nastupuje s latenciou 2-3 týždňov, pričom najskôr dochádza k oživeniu 
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psychomotoriky pri ešte pretrvávajúcej depresívnej nálade so zvýšeným rizikom 

suicídia (špeciálne u antidepresív s noradrenergným účinkom). 

Reaktívne stavy 

Ako reaktívne stavy označujeme podľa 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chôrob 

poruchy 

s kódom F43 - Reakcie na závažný stres a poruchy prispôsobenia, tj. akútna reakcia 

na stres, posttraumatická stresová porucha a adaptačné poruchy. Ich spoločným 

menovateľom je prítomnosť závažného stresujúceho zážitku u zraniteľného 

jedinca. Na podobnú závažnú stresuúcu udalosť ľudia reagujú variabilne. 

Pri akútnej reakcii na stres existuje jasné časové spojenie medzi neobvyklou 

záťažovou situáciou a nástupom príznakov. Príznaky odoznievajú v krátkej časovej 

dobe s ukončením pôsobenia stresora. Medzi neobvyklé záťažové situácie zaraďujeme 

tzv. stressful life events, napr. problémy manželské, pracovné, zdravotné, finančné, 

právne, úmrtie blízkej osoby, tehotenstvo a podobne. Z príznakov sa môžu 

manifestovať depresívne rozlady, úzkosť, zlosť, zúfalstvo, hyperaktivita, ale aj 

agitovanosť, zúženie vedomia, dezorientácia, so sprievodnou vegetatívnou reakciou 

(tachykardia, potenie, výstup tlaku krvi). Symptómy zvyknú odoznievať väčšinou  

v priebehu niekoľkých hodín až dní. V rámci krízovej intervencie vzniká priestor na 

krátkodobú intenzívnu psychoterapiu, pri závažnejších stavoch je možne prechodné 

podávanie sedatív alebo anxiolytík. 

Pri adaptačných poruchách príznaky nastupujú behom jedného mesiaca od stresovej 

situácie, ktorá nemá nezvyčajný alebo katastrofický charakter. Rozvíja sa  

u predisponovaných osôb a netrvá dlhšie ako 6 mesiacov. Liečba je podobná ako pri 

akútnej stresovej reakcii, niekedy je však nutné pridanie antidresív. Posttraumatická 

stresová porucha vzniká s latenciou do 6 mesiacov od závažnej traumatickej udalosti 

katastrofického charakteru (vojna, požiar, mučenie, znásilnenie). Jedinci si traumatický 

zážitok opakovane vybavujú a prežívajú v predstavách, snoch a vyhýbajú sa podnetom 

vo vzťahu s traumatickou udalosťou. 

Akútne komplikácie liečby psychofarmakami 

V rámci psychofarmakoterapeutickej liečby duševných porúch sa stretávame s rôznym 
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spektrom nežiadúcich účinkov - od subjektívne nepríjemných príznakov, ktoré 

navonok môžu pôsobiť dramaticky, ale reálne riziko nepredstavujú (napr. akútna 

dystónia) až po stavy vyžadujúce emergentnú intervenciu (neuroleptický malígny 

syndróm). 

Nežiadúce účinky antipsychotík súvisia s blokádom dopamínových receptorov  

vmezolibickom systéme a bazálnych gangliách. Rozlišujeme akútny 

extrapyramídový syndróm,prejavujúci sa ako: 

- farmakologický parkinsonoid - zvýšenie svalového napätia a obmedzenie hybnosti, 

hypokineticko - hypertonický syndróm, flekčné postavenie končatín, pokojový tremor, 

chôdza o malých krokoch, dysartria; 

- akútna dystónia - svalové spazmy šijového, tvárového a okohybného svalstva 

(trizmus, torticollis, okulogýrne krízy, protrúzia jazyka až opistotonus), prípadne 

dysfágia a dysfónia pri postihnutí svalstva hltana a hrtana; 

- akatízia - vnútorný nepokoj postupne prechádzajúci do motorického korelátu, 

syndróm nepokojných nôh, prešlapovanie na mieste. 

V liečbe akútnej dystónie sa ako metóda prvej voľby sa používa parenterálne (i.m.) 

podanie anticholinergného parkinsonika biperidénu alebo antihistaminika prometazínu. 

Pri akatízií bývajúúčinné perorálne podávané benzodiazepíny alebo antihistaminiká. 

Farmakologický parkinsoid reaguje na komedikáciu antiparkinsonikami. Pri uvedných 

syndrómoch je však možný switch za iné atypické antipsychotikum s menšou 

incidenciou extrapyramídových nežiadúcich účinkov. 

Najzávažnejšia komplikácia liečby antipsychotikami s priamy ohrozením života 

jeneuroleptický malígny syndróm s mortalitou cca 20-30 % v dôsledku 

metabolického rozvratu alebo akútneho renálneho zlyhania. Ide o idiosynkratickú 

reakciu na podanie antipsychotík alebo po náhlom ivysadení, resp. pri prerušení 

liečby dopaminergnými antiparkinsonikami pri morbus Parkinsoni. Najčastejšie sa 

vyskytuje do 4 týždňov liečby. Vyššiu incidenciu zaznamenávame pri incizívnych 

antipsychotikách, u mladých jedincov, mužov, pri organickom poškodení mozgu, pri 

kachektických a dehydratovaných pacientovch. Etiopatogenetický základ spočíva 

v nadmernej blokáde dopamínergnej neurotransmisie v striáte a hypotalame, aj na 

periférii, v sprievodnom presune kalcia do extracelulárneho kompartmentu s následnou 

bunkovou deštrukciou.Príznaky neuroleptického malígneho syndrómu sú: hypertermia 
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nereagujúca na podanie antipyretík, vystupňovanie extrapyramídových symptómov - 

svalová rigidita, hyperkinézy, vegetatívna dysfunkcia (tachyartytmie, hypertenzia, 

profúzne potenie, tachypnoe, bledosť) a poruchy vedomia - pacienti bývajú mutistickí, 

stuporózni, negativistickí , s postupným prechodom do kómy. V laboratórnych 

nálezoch zisťujeme leukocytózu, bez zvýšenia sedimentácie, hyperkaliémiu (svalové 

nekrózy), vzostup sérovej kreatínfosfokinázy, vysoké hladiny katecholamínov, difúzne 

generalizované EEG abnormity. Primárne je nutné vylúčenie neuroinfekcie, aj 

zriedkavej letálnej Stauderovej katatónie. Liečba neuroleptického malígneho syndrómu 

patrí na jednotku intenzívnej starostlivosti s kontinuálnym monitoringom vitálnych 

funkcií. Spočíva v okamžitom vysadení antipsychotík, podáva sa špecifické 

myorelaxans dantrolén a dopamínergné farmaká (bromokryptín, amantadín, lisurid). 

Pre riziko interkurentnej infekcie je vhodná ATB terapia, pri renálnom zlyhaní dialýza.  

Pri liečbe antidepresívami môžu nastať nasledujúce akútne komplikácie: 

- anticholínergický syndróm 

- serotonínový syndróm 

- hypertenzná kríza 

 

Anticholínergický syndróm vzniká na podklade blokády muskarínových receptorov 

pri liečbeklasickými antidepresívami (tricyklickými - amitiptylin, dosulepín, 

klomipramín) s anticholinergným pôsobením alebo pri komedikácií so 

skopolamínovými spazmolytikami, antiparkinsonikami, prípadne aj užívaní niektorých 

antipsychotík (klozapín, thioridazín), anticholinergných antiparkinsoník, event. 

antiepileptík a ich kombináciami. Rozlišujeme periférny anticholinergný syndróm, 

s nasledujúcimi príznakmi: suchosť slizníc, suchá začervenaná koža, tachykardia, 

retencia moča, obstipácia (výnimočne paralytický ileus), mydriáza, poruchy očnej 

akomodácie, tlmená peristaltika, znížené potenie, komorové arytmie); a centrálny 

anticholinergný syndróm prejavujúci sa nepokojom, úzkosťou a porucha vedomia  

v zmysle amentno-delirantných stavoch. V liečbe sú podávané inhibítory 

cholínesterázy (fyzostigmín v dávke 1-2 mg i. m. v rozpätí 30 min až 2 hod pre krátky 

polčas vylučovania, alebo distigmín v dávke 0,5 až 1 mg i. m. 1 x za 24 hod). 

Nevyhnutné je riešenia stavu na jednotke intenzívnej starostlivosti. 
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Serotonínový syndróm definujeme ako hyperserotonínergný stav. Vzniká pri 

podávaní vysokých dávok serotonínergných antidepresív, kombináciách antidepresív 

rôznych skupín (II. generačné antidepresíva, napr. klomipramín, SSRI s inhibítormi 

MAO - kontraindikovaná kombinácia, taktiež pri nedodržaní vynechávacieho intervalu 

po vysadení SSRI pri úprave medikácie) alebo pri komedikácií s inými liečivami (napr. 

lítium, inhibítory monoaminooxidázy, anorektiká). Prejavuje sa príznakmi 

gastrointestinálnymi (kŕče, hnačka, hypesalivácia), neurologickými (tremor, 

myoklonus, hyperreflexia, poruchy koordinácie), kardiovaskulárnymi (hypertenzia) 

a psychickými (tachypsychizmus, logorrhoe, manická nálada, zmätenosť, agitovanosť). 

Liečba spočíva v detoxikácií - vysadení antidepresív a symptomatickom podávaní 

nešpecifických serotonínových antagonistov (lisurid), prípadne betablokátorov. 

Hypertonická kríza súvisí s nadbytkom noradrenalínu v neuronálnych zakončeniach, 

bývalačastá v minulosti počas liečby klasickými inhibítormi monoaminooxidázy. 

Riziko hypertonickej krízy vzniká pri kombinácia inhibítorov monoaminoxidázy  

s noradrenergnými antidepresívami alebo pri nadbytku tyramínu v potrave 

(fermentované syry) a nedodržiavaní diétnych opatrení počas liečby. Prejavuje sa 

vzostupom krvného tlaku, tachykardiou, bolesťami hlavy, dušnosťou, prípadne 

vracaním.Liečba je symptomatická (podávanie antihypertenzív). 

Intoxikácia lítiom 

Lítium má hlavné použitie v liečbe afektívnych porúch ako stabilizátor nálady. Jeho 

nevýhodouje malé rozpätie medzi terapeutickou a toxickou hladinou v sére (v 

akútnej fáze ochorenia 0,8-1,2 mmol/l), pričom toxické účinky sa v závislosti od 

interindividuálnej variability prejavujú od hladín 1,5- 2,0 mmol/l v závislosti od 

stúpacujúcej litémie ako začínajúca dysartria, svalová slabosť, fascikulácie, tremor, 

somnolencia, hnačky, kóma, epileptické paroxyzmy, nystagmus, hyperreflexia, arytmie 

až kardiovaskulárny kolaps, kóma a nešpecifické abnormit na EEG. Exitus nastáva pri 

litémií nad 4 mmol/l. Rizikové je predávkovanie v rámci suicidálneho úmysli. Pri 

renálnych poruchách vedú k toxicite aj terapeutické dávky. Z hľadiska toxicity lítia je 

riziková neslaná diéta, dehydratácia, teplota, účinok saluretík a antireumatík 

(indometacínu a diklofenaku). Liečba spočíva v rehydratácií, zvýšení osmotickej 

diurézy, hemoperfúzii a hemodialýze. 
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ZÁVER: 

Problém s psychiatrickými pacientmi, ale i s akútne vzniknutými ochoreniami, ktoré sa 

prejavujúzmenami psychického stavu sú problémom celého zdravotníckeho systému. 

Pacient, ktorý ohrozuje seba i okolie je pacientom, ktorý si vyžaduje často i asistenciu 

polície s použitím donucovacích prostriedkov. Treba pripomenúť, že polícia nie je 

súčasťou integrovaného zdravotníckeho systému a tak sa stáva, že táto asistencie je  

i odmietnutá. Pochopiteľne že sa stretávame i so strachom okolia, ale i zdravotníckeho 

personálu, keďže tento pacient je niekedy i ozbrojený.Zostáva na celej spoločnosti, ako 

budú títo pacienti po medicínskej i sociálnej stránke zvládaní. 
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ABSTRAKT 

Syndróm vyhorenia je definovaný ako status fyzického, duševného a emočného 

vyčerpania, ktorý progreduje v stratu empatie, energie, ideálov a zmyslu. Vyhorenie 

nie je rezultátom izolovaných traumatických udalostí - súvisí s chronickým pôsobením 

situačných stresorov so simultánnymi neadekvátnymi očakávaniami. Synonymicky 

býva vyhorenie popisované ako špecifický problém profesií orientovaných na pomoc 

pre vysokú expozíciu emočnej záťaži a profesionálne nároky. Každodenná medicínska 

prax zahŕňa konfrontáciu s bolesťou, komplikáciami v procese lekárskej starostlivosti, 

terapeutickou bezmocnosťou a smrťou. Trend dnešnej doby neumožňuje bagatelizáciu 

rizika právnej zodpovednosti a medializácie pri možnom pochybení. Oblasť urgentnej 

a intenzívej medicíny má špecifické postavenie pre kumuláciu predisponujúcich 

faktorov k rozvoju syndrómu vyhorenia. Publikované štúdie prevalencie vyhorenia 

uvedené takmer paušálne potvrdzujú, a syndróm vyhorenia sa stáva problematikou, 

ktorú nemožno skotomizovať. 

 

Klľúčové slová:Dôsledky syndrómu vyhorenia Medicínska starostlivosť. Syndróm 

vyhorenia. Urgentná a intenzívna medicína.  

ÚVOD 

Termín „vyhorenie“ (z ang. burnout) po prvýkrát v roku 1974 použil americký 

psychoanalytik Herbert Freudenberger, pričom zvýšenú pozornosť k problematike 

syndrómu vyhorenia v populácii je možné sledovať v posledných dekádach, špeciálne 

v kontexte vysokej prevalencie v medicínskych povolaniach. Práve práca 

zdravotníckeho profesionála je konfrontovaná s konštantnými potrebami  
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a intenzívnymi interakciami s ľudskými fyzickými a psychickými potrebami. Syndróm 

vyhorenia býva asociovaný z nižšou efektivitou práce, nedostatočným uspokojením  

s pracovným miestom a nižšou mierou záväzkov voči pracovnej organizácii [Carod-

Artal, Vázquez-Cabrera, 2013], čo v zdravotníctve predstavuje riziko negatívnych 

dopadov nielen na jedinca, ale aj na zdravotnú starostlivosť vo všeobecnosti.Aký 

dopad môže mať vyhorenie na vzťah lekár - pacient, ak lekár s plne rozvinutým 

syndrómom vyhorenia bude menej výkonný, náchylný k medicínskym chybám, 

rigídny v terapeutických stratégiach a bez adekvátneho záujmu o pacienta? Ako 

ekonomicky vplýva vyhorenie na systém zdravotnej starostlivosti, ak  dochádza  

k zvýšeným odchodom zo zamestnania/ profesie, zníženej efektivite v dôsledku 

možnej zvýšenej chybovosti lekárov a eventuálne zlyhávaniu implementácie 

inovatívnych postupov? Ako vníma zdravotnícky segment verejnosť v súvislosti  

s prejavmi syndrómu vyhorenia u lekárov? 

„VYHORIEŤ MÔŽE LEN TO, ČO HORÍ.“ 

Samotní priekopníci výskumu syndrómu vyhorenia, Maslach a Leiter, popisujú 

vyhorenie nasledovne: „Vyhorenie je ukazovateľom nesúladu medzi tým, čím ľudia sú 

a tým, čo je od nich očakávané. Reprezentuje naštrbenie hodnôt,  dôstojnosti, ducha  

a vôle - eróziu ľudskej duše.“ Maslach ďalej postuloval, že vyhorenie sa môže objaviť 

v prípade rozpojenia medzi individualitou a pracovnou organizáciou v základných 

oblastiach pracovného života ako:  hodnoty, férovosť, komunitný život, kontrola  

a pracovná záťaž. Vo všeobecnosti, syndróm vyhorenia vyplýva s prílišnej časovej 

pracovnej zaangažovanosti bez adekvátneho času na fyzickú či emocionálnu 

rekonvalescenciu. Syndróm vyhorenia je asociovaný s denným chronickým stresom  

a nie s príležitostnými stres indukujúcimi udalosťami. Je popisovaný ako neschopnosť 

vyrovnávať sa (zlyhávajúci coping mechanizmus) s emočným stresom. V etiológii 

syndrómu vyhorenia sa zapájajú faktory individuálne, ako aj faktory pracovného 

prostredia, pričom súhrný výsledok súvisí s ich vzájomnou interakciou.  Individuálne 

charakteristiky ako osobnosť, hodnotový rebríček, ciele, stupeň vzdelania, rodinná 

situácia interagujú s rizikovými faktormi prostredia a práce, pričom vzájomná 

interakcia buď efekt exacerbuje efekt alebo pôsobí tlmivo. 

Faktory predisponujúce k vyhoreniu sú dlhodobá emočná záťaž, frustrácia, vysoké 

požiadavky na profesiálny výkon, rozhodovanie v časovej tiesni, ťažké pracovné 
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podmienky, nadčasy, nedostatočná vybavenosť pracoviska. Náchylné sú osobnosti 

cieľavedomé, súťaživé, zamerané na výkon so sklonom k perfekcionizmu, s vysokou 

potrebou ocenenia a kariérneho úspechu.Syndróm vyhorenia je v priamom vzťahu  

k výkonu určitého povolania - príznaky sa vyskytujú u jedincov bez primárnej 

psychiatrickej komorbidity. Znížená výkonnosť jednotlivca pri vyhorení súvisí  

s negatívnymi postojmi a sekundárne ovplyvneného správania, nehovoríme o zníženej 

kompententnosti alebo insuficientných schopnostiach. 

PROCES ROZVOJA SYNDRÓMU VYHORENIA 

Za rozvoj burn-out syndrómu zodpovedá nerovnováha medzi stresormi (zaťažujúcimi, 

stres indukujúcimi faktormi) a salutormi (faktormi umožňujúcimi riešenie náročnej 

situácie). Pri prevahe stresorov dochádza k nadlimitnej stresovej reakcii - distressu. 

Vyhorenie možno chápať ako posledný, tretí stupeň syndrómu GAS (general 

adaptation syndrome )popísaný Hansom Selyem, ako štádium exhauscie - vyčerpania 

rezervých energetických zásob organizmu (1. štádium - alarm reaction/ fight or flight 

response - s prvotnou aktiváciou osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička, 2. štádium 

rezistencie - ako odpoveď na prolongovanú expozíciu charakterizovanú zvýšenou 

hladinu glukózy v krvi ako energetického substrátu, s produkciou kortikosteroidov). 

Hovoríme o chronickej hyperaktivite osy hypotalamus-hypofýza-nadobličky, 

sprevádzanej, hyperkortizolémiou, zvýšenou produkciou stresových hormónov 

(adrenalínu a noradrenalínu) a sympatikotóniu. 

Syndróm vyhorenia má z dynamického hľadiska nasledovné fázy: 

 nadšenie - vysoké ideály, nereálne očakávania, angažovanosť 

 stagnácia - zlyhanie v realizácií ideálov, požiadavky začínajú obťažovať, snaha 

zamerať sa ma iné ciele 

 frustrácia - spochybňovanie užitočnosti práce 

 apatia - vyhýbanie sa odborným aktivitám, neschopnsť zmeniť situáciu 

 burn-out syndróm - strata zmyslu práce, odosobnenie, odcudzenie.  
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SYMPTÓMY SYNDRÓMU VYHORENIA 

Symptómy burnout syndrómu rozdeľujeme na somatické, súvisiace predovšetkým  

s vyššie uvedenými patofyziologickými mechanizmami -  s hyperaktivitou 

kardiovaskulárneho systému a zníženou obranyschopnosťou v dôsledku vysokej 

hladiny kortizolu - kardiovaskulárne ťažkosti (arteriálna hypertenzia, ischemická 

choroba srdca), tráviace (dyspepsia), imunitné (náchylnosť k infekčným ochoreniam, 

autoimunitné poruchy). Z psychický symptómov býva explorovaná: zvýšená 

dráždivosť, subdepresívna a depresívna nálada, redukcia motivácie k pracovným 

výkonom, apatia, poruchy koncentrácie, pamäti, spánku, pocity exhauscie, ale aj 

funkčné sexuálne poruchy. Častá býva zvýšená symptomatická konzumácia alkoholu, 

tabaku, zneužívanie liekov a eventuálne iných psychoaktívnych látok. Na tomto mieste 

je nutné uviesť, že miera suicidalitty lekárov sa odhaduje 6-násobne vyššia oproti 

bežnej populácii a u cca 8-12% lekárov sa rozvinie syndróm závislosti  

od psychoaktívnych látok. V sociálnej sfére sú to prejavy redukovaného záujmu  

o pacientov, nezainteresovanosť poruchy v interpersonálnych vzťahoch nielen na 

pracovisku, ale aj v rodine. 

ŠIRŠIE KONZEKVENCIE SYNDRÓMU VYHORENIA 

Psychické poruchy a ďaľšie so stresom súvisiace ochorenia môžeme považovať za 

vedúcu príčinu zníženej pracovnej produktivity, skoršieho odchodu do dôchodku, 

vysokých miery absencií, celkového zhoršenia zdravotného stavu jedinca. Rovnako 

môže byť vážne zasiahnutá oblasť sociálnych vzťahov a pracovnej výkonnosti - 

interpersonálne vzťahy bývajú negatívne ovplyvnené sekundárnym nedostatkom 

vzájomnej komunikačnej výmeny, ktorá má negatívny dopad na vzťahy medzi členmi 

týmu ainštitúcie. Ľudia s rizikom rozvoja syndrómu vyhorenia/ rozvinutým 

syndrómom vyhorenia a depresívnej poruchy môžu mať precipitujúci efekt na rozvoj 

vyhorenia u spolupracovníkov. Ekonomický rozmer syndrómu vyhorenia nie je 

zanedbateľný, kompromitované zdravie a redukovaná kapacita zamestnancov môže 

spôsobovať ekonomickú stratu do 10-20% hrubého domáceho produktu krajiny 

(WHO, 1995). Kvalita pracovného výkonu môže byť vážne narušená - zvýšená 

incidencia chýb bola pozorovaná u rezidentov so syndrómom vyhorenia. V praxi vedie 

syndróm vyhorenia k častým absenciám a poklesu kvality ošetrovateľskej 

starostlivosti.Priame ekonomické straty sú spojené s nákladmi na dovolenku, 

recruitment aktivity a administračné poplatky, tréning a zaúčanie nových pracovníkov. 
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Nepriame náklady súvisia s nestabilitou pracovnej sily, redukovanej produktivity, 

nepociťovaním záväzkov voči pracovnej organizácii a zvýšením rizika rozvoja 

syndrómu vyhorenia u spolupracovníkov. 

SYNDRÓM VYHORENIA V AKÚTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

Odhaduje sa, že medzi lekármi sa syndróm vyhorenia pohybuje na úrovni 2.4 až 72%. 

Oblasť urgentnej a intezívnej medicíny je špecificky ohrozená, nakoľko rizikové 

faktory rozvoja syndrómu vyhorenia sú značne extrapolované. Podľa francúzskej 

štúdie realizovanej na poli intenzívnej medicíny tretina ošetrovateľského personálu 

/n=2497/ a polovica z 878 intenzivistov vykazovala vysoké stupne syndrómu 

vyhorenia. Depersonalizácia bola zistená u 37% intenzivistov. Medzi sestrami bola 

vážnosť syndrómu vyhorenia asociovaná s nižším vekom, organizačnými faktormi, 

konfliktmi s pacientami, vzťahov k vrchným sestrám a lekárom a starostlivosťou  

o zomierajúcich pacientov. Alarmujúci je výsledok ďalšej francúzskej štúdie, podľa 

ktorej viac ako 50% sestier a intenzivistov by si želalo opustiť zamestnanie. Niekoľko 

európských štúdii sledovalo syndróm vyhorenia medzi sestrami a lekármi - sestry v 

porovnaní s lekárami, prípadne inými zdravotníckymi pracovníkmi, vykazujú vyššie 

známky vyhorenia.  

ZÁVER - STRATÉGIE RIEŠENIA  

Základ spočíva v prevencii syndrómu vyhorenia. Preventívne postupy zahŕňajú 

modifikáciu pracovného prostredia a zlepšovanie individuálnych coping mechanizmov 

na úrovni jednotlivca. Pod primárnou prevenciou rozumieme redukciu rizikových 

faktorov - efektívnu organizáciu práce a kooperácie tímu, elimináciu stresorov, 

odbremenenie od administratívnych povinností a adekvátnu psychohygienu. 

Sekundárne preventívne opatrenia sú fokusované na včasné rozpoznanie známok 

vyhorenia a intervenciu, terciárna prevencia sa zameriava na prácu s coping 

mechanizmami zvládania následkov syndrómu vyhorenia, rehabilitáciu a profylaxiou 

relapsu. Prevencia vyžaduje aktívnu participáciu zamestnávateľa v zmysle výberu 

vhodných pracovníkov a tvorby adekvátnych pracovných podmienok. 

Samozrejmosťou edukácia ohrozených skupín. 
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