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HISTORIE VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ 

History of Tertiary (Pregradual) Education of Staff Members in Non-Medical 

Health Care Professions 

 

BARTOŠ Miroslav  

ABSTRACT: 

Tertiary education as the highest level of education is considered to be an important attribute  

of the social and professional status in all professions. History shows that tertiary qualification 

was a condition for surgery as an originally non-medical profession to be accepted. Autonomous 

development of select non-medical health care professions towards highly qualified work is 

described. Thus, the history of university education in nursing is presented  

in detail.  

Keywords: Tertiary Education, Non-Medical Health Care Professions, History of Nursing 

 

ABSTRAKT: 

Vysokoškolské vzdělání je jedním z atributů společenského a odborného statusu  povolání. 

Historie ukazuje podmínku vysokoškolské kvalifikace při akceptaci původně nelékařské profese 

(chirurgie) do oficiální medicíny a osamostatnění některých, původně lékařských oborů na 

vysokoškolské úrovni (farmacie) a především autonomní vývoj některých nelékařských 

zdravotnických profesí směrem k vysoce kvalifikovaným činnostem, podmíněným 

vysokoškolským vzděláním. Cíleně je z tohoto pohledu prezentována problematika vývoje 

vysokoškolského vzdělávání v oboru ošetřovatelství.  

Klíčová slova: Vysokoškolské vzdělání, nelékařská zdravotnická povolání, historie ošetřovatelství 

 

1 Úloha a význam vysokoškolského vzdělávání ve zdravotnictví 

Rozdílné postavení jednotlivých složek zdravotnictví a sociální status pracovníků zcela 

jednoznačně ovlivňovala a ovlivňuje úroveň vzdělání reprezentantů zmíněných oborů.  Je 

velmi ošidné porovnávat reálnou úroveň znalostí a především dovedností jednotlivých profesí. 

Řadu století však platí společenský konsensus, že vysokoškolské vzdělání považujeme za 

univerzální kritérium a podmínku vysoké (prakticky nejvyšší) kvality nejen ve zdravotnictví, ale 

i v dalších oborech. 

Dovolím si proto velmi hrubé zjednodušení, vyjdu z formálních kritérií a budu se v dalším zabývat 

pouze vzdělávacími systémy, které v daném historickém období byly uznávány a označovány jako 

vysokoškolské, tzn. studia na univerzitách a polytechnikách a na ostatních (u nás zákonem) 
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uznaných vysokých školách, které označujeme jako neuniverzitní. Podmiňujícím prvkem pro naše 

kritéria je oprávnění školy udělovat akademický titul minimálně na úrovni bakaláře. 

Dalším vymezením je, kromě několika výjimek, omezení na základní kvalifikační 

(předregistrační) studium k získání odborné způsobilosti. Další postkvalifikační 

(postregistrační) vzdělávání tzn. specializační studium, postgraduální studia a kontinuální 

(celoživotní) vzdělávání nejsou předmětem tohoto sdělení [2]. 

2 Nelékařské zdravotnické profese 

Péče o zdraví byla vždy spojována s činnostmi, které dle stupně poznání ovlivňovaly různými 

prostředky a procesy aktuální či budoucí zdravotní stav pacienta.   Tyto činnosti byly od starověku 

vnímány velmi komplexně a teprve v moderní době se stalo zvykem označovat poněkud 

zjednodušeně souhrnně tyto aktivity jako lékařství nebo medicínu. 

Součásti těchto činnosti byla však i v minulosti vždy i péče, kterou dnes označujeme jako 

ošetřovatelskou, hygienickou, porodní asistence, záchranářské činnosti, některé diagnostické  

a léčebné aktivity technického charakteru a organizační činnosti, které nejsou náplní lékařského 

povolání. Zvykli jsme si označovat nositele těchto aktivit jako pracovníky nelékařských profesí. 

Role těchto činnosti se v různých obdobích měnila od podoby pouhé podpory lékaře po roli 

partnerskou a zcela zásadní změny přináší zavádění aktuálních poznatků a postupů. V některých 

případech můžeme očekávat, že nastupující biologické a informační technologie, stejně jako 

pracovníci těchto profesí, budou mít roli dominující. Rozsah sdělení nedovoluje zabývat se 

podrobně jednotlivými nelékařskými profesemi, a proto se zmíním jen o několika obecných 

historických aspektech a podrobněji rozvedu obor ošetřovatelství.   

Složitost vnímání pojmu nelékařská profese si dovolím demonstrovat na konkrétním případě 

chirurgie, která v Evropě stála prakticky až do 18. století mimo oficiální, univerzitní medicínu  

a z tehdejšího pohledu tedy byla typickým nelékařským oborem. To nám dnes přijde určitě 

absurdní, naopak některé chirurgické obory, např transplantologie jsou vnímány až ikonicky, jako 

vrchol moderního lékařství. 

Také v naší zemi bylo chirurgické léčení chápáno jako řemeslo a až teprve od r. 1786 nový 

studijní řád lékařské fakulty Univerzity Karlovy „o lékařských a ranlékařských studiích“ zařadil 

na lékařskou fakultu nové chirurgické obory a možnost získat titul „patron chirurgie“, „magister 

chirurgie“ a „doktor chirurgie“,“ magister porodnictví“,“magister očního lékařství“ a „magister 

zubního lékařství“, poslední čtyři pak pouze pro doktory medicíny. A teprve studijní řád z r. 1872 

zavedl nám známý titul MUDr [1].  Tedy doktor veškerého lékařství, čímž se myslelo interní 

lékařství i chirurgie. Můžeme tedy hovořit o zániku chirurgie jako samostatného nelékařského 

oboru, protože se stala součástí toho, co nazýváme lékařství [1]. 

Opačný vývoj můžeme vidět ve vývoji vzdělávání ve farmacii, která byla od počátku organickou 

součástí lékařských studií. Obor se u nás postupně emancipoval v rámci pražské lékařské fakulty, 

absolventi těchto studií dostávali na počátku 19. století titul „doktor chemie“, pak „doktor 

farmacie“ a od r. 1890 „magistr farmacie“(PhMr). Samostatné farmaceutické fakulty vznikly až 

v roce 1952 [1]. 

Poněkud odlišný, autonomní vývoj můžeme sledovat u některých dalších zdravotnických 

nelékařských povolání, kterých dnes podle platného Zák. 96/2004 Sb. rozlišujeme 41 

a u naprosté většiny se předpokládá vysokoškolské vzdělání [6]. Rozsah tohoto sdělení to 

neumožňuje, a proto se v dalším omezím na několik poznámek k problematice vysokoškolského 
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vzdělávání v ošetřovatelství, protože tento obor nejen početně zcela dominuje v oblasti 

nelékařských zdravotnických povolání, ale svým způsobem představuje i nejkomplikovanější 

problematiku. 

Zdravotnické povolání, které dnes označujeme podle zákona jako všeobecná sestra je i v rámci 

ostatních zdravotnických profesí velmi specifické.  Status a náplň této profese, která je  vnímána 

podobně jako profese lékaře daleko více jako poslání než výdělečná činnost (angličtina rozlišuje 

„profession“ a „job“) prošla velmi zajímavým vývojem v závislosti na společenských 

podmínkách. Na na tomto povolání lze demonstrovat v úvodu uvedené rozdílné role, kdy 

v určitých obdobích (a také geografických, politických a kulturních oblastech) to byla pouze úloha 

pomocného personálu a v určitých fázích plně emancipovaná profese, která je plnohodnotným 

partnerem lékaře. A zdaleka to není vývoj lineární např. v naší zemi politické rozhodnutí po  

r. 1948 zařadit povolání sestry mezi tzv. střední zdravotnické pracovníky, zabrzdilo vývoj této 

profese na půl století. 

3 Historie vzdělávání v ošetřovatelství 

Vzdělávání v oboru, tak jak jej chápeme dnes je spojeno se zakladatelkou oboru Florence 

Nightingalovou (1820-1910), která založila v roce 1860 v Londýně ošetřovatelskou školu, která 

podle tehdejších tradic (a ještě dlouhá desetiletí potom) byla spojena s nemocnicí a tato škola se 

stala předobrazem podobných vzdělávacích zařízení po celém světě. Oprávněně můžeme být hrdi 

na to, že první ošetřovatelská škola na území Rakousko-Uherska byla založena právě u nás  

v Praze již v roce 1874 a teprve o několik let později i v hlavním městě monarchie, ve Vídni [3, 4, 

7]. 

Principy formulované Florence Nightingalovou povýšily ošetřovatelství na skutečně profesní 

činnost podloženou teoretickým vzděláním personálu. A byla to právě odborná, dnes bychom řekli 

vědecká úroveň a argumentace, které přesvědčily oficiální státní autority o potřebě ošetřovatelství 

jako profese. Pokud dnes hovoříme o medicíně či ošetřovatelství založených na důkazech 

(„evidence based medicine“, „evidence based nursing“) tak předobraz můžeme vidět v exaktních 

vyhodnoceních nově zavedených ošetřovatelských postupů. Zavedení výzkumných metod, které 

dnes označujeme jako retrospektivní studie, je poněkud ve stínu populárních ošetřovatelských 

publikací, ale dokladem jejich úrovně je, že Florence Nightingalová se stala první ženou, které 

bylo uděleno členství Londýnské statistické společnosti za zavedení těchto vědeckých metod [3]. 

Ošetřovatelské školy založené na principech F. Nightingalové se rozvíjely intenzivně především 

v anglicky mluvících zemích a hlavně v USA. Ve válečných konfliktech se tam ukázala cena 

kvalifikovaného ošetřovatelského personálu a tak z podnětu Mary Adelaide Nuttingové (1858-

1948) již v roce 1901 vznikla samostatná zdravotní ošetřovatelská služba v armádě (Army Nurse 

Corps).  První číslo American Journal of Nursing vyšlo v roce 1905 a v roce 1909 byl  zaveden  

první  univerzitní vzdělávací program v ošetřovatelství na Teachers College, Columbia 

University, N.Y.C. První profesorkou ošetřovatelství se stala M. A. Nuttingová , která zde 

působila od roku 1907 do roku 1925. První bakalářský studijní program v ošetřovatelství byl 

otevřen v roce 1909 na University of Minnesota z  iniciativy dr. Richarda Oldinga Bearda, 

profesora fyziologie lékařské fakulty. V roce 1916 byl bakalářský program zaveden již na 13 

amerických univerzitách a 3 samostatných vysokých školách (college). V roce 1923 zahájila 

činnost samostatná fakulta ošetřovatelství University Yale. Vysokoškolské vzdělání   se však 

v USA nestalo podmínkou pro výkon povolání a paralelně běžely vzdělávací programy  

na původních ošetřovatelských školách [3]. 
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Jednotná americká asociace sester (American Nurse Association) založená v roce 1911 vytvářela 

tlak na vytvoření standardní náplně vzdělání před registrací v profesi, ale teprve od r. 1935 přijala 

většina škol jednotný vzdělávací program. Výrazem sjednocení vzdělávání v oboru bylo zavedení 

závěrečné licenční zkoušky, která v podobě Associate Degree in Nursing přetrvává dodnes. 

Ve čtyřicátých a padesátých letech velká většina amerických sester neměla vysokoškolské 

vzdělání, ale pak docházelo postupně k zavádění dalších vzdělávacích programů a tento proces 

„akademizace“ pokračoval. Od roku 1956 udělovala jako první Columbia University i vyšší 

akademické tituly v ošetřovatelství (Masters) a záhy se připojily další univerzity. Na počátku 

jednadvacátého století měla třetina registrovaných sester jen  Associateś Degree, naprostá většina 

bakalářské vzdělání nebo byla v přípravě a 10% tvořila skupina s vyšším akademickým vzděláním 

(Master, PhD) [3]. 

Vzdělávání v ošetřovatelství v Evropě se rozvíjelo taktéž na principech Florence Nightingalové 

směrem k emancipaci oboru, i když podstatně pomaleji než v zámoří. Např. první profesorkou 

ošetřovatelství ve Velké Británii se stala Jean Mc Farlane až v roce 1974 na univerzitě 

v Manchesteru. Politické uspořádání po II. světové válce ovlivnilo tento vývoj především v tzv. 

socialistických zemích střední a východní Evropy. Zatímco v západní Evropě pokračoval vývoj 

podobným směrem jako před válkou a dál směrem k vysokoškolské kvalifikaci, v zemích 

sovětského bloku, včetně naší republiky byly sestry, podobně jako další nelékařské profese 

zařazeny mezi tzv. „střední zdravotnické pracovníky“. Potřebným kvalifikačním předpokladem 

byla stanovena maturita na střední zdravotnické škole [4]. 

 Výjimku představoval pedagogický personál zdravotních škol, pro který bylo od roku 1960 

zřízeno pětileté vysokoškolské studium při zaměstnání v oborech psychologie-péče o nemocné  

a později pedagogika-ošetřovatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 

1980 pak bylo na této fakultě otevřeno i řádné denní studium a v následujících letech byly tyto 

studijní programy otevřeny i na dalších univerzitách v tehdejší ČSSR. 

Rozvoj zdravotnictví však nekompromisně vyžadoval zvýšení kvalifikace ošetřovatelského 

personálu především v řídících funkcích a tak bylo otevřeno v roce  1987 na Filozofické fakultě 

UK v Praze dálkové jednooborové studium péče o nemocné, které v této formě probíhalo až do 

roku 1994. Všechna tato studia však můžeme považovat spíše za postkvalifikační (postregistrační) 

pro tehdejší středoškolsky vzdělané sestry [4]. 

Zásadní změny do vzdělávání nejen v oboru ošetřovatelství přinesly politické změny po roce 

1989, které umožnily akceptovat (západo)evropské standardy. 

Rada Evropy již v 60. letech vypracovala směrnici pro jednotnou kvalifikaci a vzdělávání sester, 

která byla v roce 1972 vyhlášena ve Štrasburgu jako Evropská dohoda o vzdělání sester a v roce 

1995 doplněna dokumentem Role a vzdělávání sester. Jedním ze základních principů 

předregistrační  přípravy (studia) bylo, že akademická úroveň kvalifikace musí být na úrovni 

vysokoškolské (univerzitní) hodnosti. 

Tento proces plně koreloval s vývojem konceptu jednotného vzdělávacího systému v Evropě, 

který byl přesněji formulován v Boloňské deklaraci v r. 1999 v  podobě dvoustupňového a od roku 

2005 (konference v Bergenu) třístupňového vysokoškolského vzdělávání. První, bakalářský 

stupeň je v Evropě považován za plnohodnotné vysokoškolské vzdělání a na něj navazuje druhý 

(magisterský) a třetí (doktorský) stupeň [2]. 

Naše legislativa reagovala po roce 1989 promptně, novým vysokoškolským zákonem bylo 

bakalářské studium zavedeno již v roce 1990 jako ucelená součást vysokoškolského studia a od  
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r. 1998 byly zavedeny samostatné bakalářské programy. Většina oborů je u nás již rozdělena dle 

těchto principů, výjimku představuje studium medicíny, práv a některých dalších oborů. 

První bakalářské programy v ošetřovatelství byly otevřeny na lékařských fakultách v Praze  

a Olomouci již v roce 1992, v dalším roce pak v Brně a v Hradci Králové, tyto programy však 

ještě nebyly plně kompatibilní s mezinárodními standardy. 

Plně akceptovatelné a mezinárodně srovnatelné kvalifikační studium sester a porodních asistentek 

v bakalářském studijním programu probíhá v ČR od roku 2001[2]. 

Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a navazující prováděcí předpisy 

pak jednoznačně formulovaly požadavky na kvalifikační přípravu v těchto profesích. Zákon 

reflektuje historickou realitu dosavadní středoškolské kvalifikace většiny pracovníků nelékařských 

profesí jako přechodný jev a jednoznačně respektuje evropské vzdělávací standardy v oboru, tzn. 

obecně kvalifikaci na úrovně bakaláře. Z tohoto pohledu po zrušení přípravy všeobecných sester 

na středních zdravotnických školách v r. 2005 je, dle mého soudu, i otázkou přechodného období 

studium ošetřovatelství na vyšších odborných školách (VOŠ), které byly založeny po roce 1996. 

Vysokoškolská studia nelékařských oborů a především ošetřovatelství expandovala výrazně po 

roce 2004, kdy byly otevřeny tyto programy prakticky na všech lékařských fakultách, ale i jako 

nosné programy “nelékařských“ fakult (České Budějovice, ČVUT Praha, Ostrava) či univerzitních 

ústavů (Pardubice, Ústí n/L, Liberec), ale také na vysokých školách neuniverzitního typu, které se 

etablovaly právě ve výuce ošetřovatelství.  Na prvním místě jmenuji Vysokou školu 

zdravotnickou, o.p.s. v Praze, která je aktuálně jedinou nestátní vysokou školou akreditovanou 

ministerstvem zdravotnictví s výukou ošetřovatelství. O kvalitě práce této školy vypovídá titul „ 

Fakulta roku 2015“ v kategorii zdravotnictví udělovaný na základě hodnocení studentů 

a absolventů vysokých škol v České republice. Neuniverzitní státní vysokou školou s výukou 

ošetřovatelství akreditovanou naším ministerstvem je Vysoká škola polytechnická Jihlava. 

V současné době je akreditováno ve studijním programu ošetřovatelství v oboru všeobecná sestra 

16 vysokoškolských pracovišť. 

Vedle programů akreditovaných v České republice je možné také studovat ošetřovatelství na 

vysokých školách zahraničních, které mají své pobočky na našem území. Jako příklad mohu uvést 

slovenskou vysokou školu univerzitního typu Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. 

Alžbety n.o, jejíž detašované pracoviště  zahájilo výuku v ošetřovatelství a dalších zdravotnických 

oborech  v Příbrami  od r. 2006 a od r. 2011  vystupuje pod názvem Ústav sv. Jana Nepomuka . 

Tato škola je akreditována ve Slovenské republice podle evropských regulí a tudíž její absolventi 

mohou  vykonávat příslušná nelékařská povolání i v naší republice.  

Navazující magisterské studijní programy v ošetřovatelství jsou v současné době v naší zemi 

akreditovány na 8 univerzitních fakultách. 

Doktorské studium (Ph.D.) v ošetřovatelství bylo otevřeno v roce 2008 hned na 3 fakultách  

(České Budějovice, Pardubice, Olomouc) a v současné době nabízí kromě těchto škol studium 

doktorského stupně i Ostravská univerzita.  

V roce 2008 byla jmenována i první profesorka ošetřovatelství prof. PhDr. Valerie Tothová, Ph.D. 

z Českých Budějovic, která jev současné době i děkankou zdravotně sociální fakulty této 

univerzity. 

Dalším krokem k plné emancipaci a integraci ve vzdělávání ale také výzkumu v  nelékařských 

zdravotnických oborech bylo založení Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských 
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profesí (AVVN) v roce 2013 zástupci 20 českých vysokých škol, které vyučují v uvedených 

oborech. První předsedkyní asociace byla zvolena právě výše uvedená prof. Tothová. 

4 Aktuální postavení a perspektivy vysokoškolského vzdělávání v nelékařských 

zdravotnických profesích. 

Role AVVN není rozhodně pouze formální a ukazuje se nezbytnost síly schopné vysvětlovat  

a bránit status výše zmíněných profesí a ošetřovatelství zvlášť proti mediálně šířenému 

zpochybňování vysokoškolské kvalifikace sester [5]. Je to jev, který ukazuje do jisté míry 

pochopitelnou nezralost a nepřipravenost naší společnosti a historie připomíná, že i v zemi 

ošetřovatelství „zaslíbené“, v USA trvalo celé století, než se tato profese dostala na dnešní, plně 

respektovanou pozici.  

Perspektivy rozvoje vysokoškolského vzdělávání v ošetřovatelství i v dalších nelékařských 

oborech jsou však v naší zemi jednoznačně příznivé. Jsou výrazně podporovány společenskou 

potřebou v důsledku přijímání a dnes i spoluvytváření kulturních a technologických standardů 

směrem k rozvinuté západní společnosti.   
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ČASOPISECKÉ KLUBY V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI: 

REALITA NEBO VÝPLOD FANTAZIE?  

Journal clubs in the nursing practice: a reality or a figment of imagination? 

 

MANDYSOVÁ Petra  

 

ABSTRACT: 

Implementation of care based on the newest knowledge can be supported by establishing journal 

clubs that aim to critically appraise published research. The aim of this paper is to draw attention 

to this tool for evidence-based practice promotion. The paper contains basic information on the 

possible strategies leading to successful implementation of a journal club and provides specific 

advice and examples concerning organizational as well as professional aspects. Furthermore, the 

paper presents a checklist containing questions that can be used for a systematic critical appraisal 

of selected articles. 

Keywords: journal club, critical appraisal, evidence-based practice, nursing, research 

 

ABSTRAKT: 

Implementace péče založené na nejnovějších poznatcích může být podpořena zřizováním 

časopiseckých klubů, ve kterých jsou kriticky hodnoceny publikované výzkumy. Cílem příspěvku 

je upozornit na tento nástroj podpory praxe na důkazech. Příspěvek obsahuje základní informace 

o možných strategiích vedoucích k úspěšnému zavedení časopiseckého klubu a poskytuje 

konkrétní rady a příklady týkající se aspektů jak organizačních, tak i odborných. Je představen 

příklad seznamu otázek, které mohou být využity pro systematické kritické zhodnocení vybraných 

článků. 

Klíčová slova: časopisecký klub, kritické zhodnocení, praxe na důkazech, ošetřovatelství, výzkum 

 

1 Úvod: Co to jsou časopisecké kluby? 

Zcela jistě lze souhlasit s tvrzením, že současná doba je charakterizována informační explozí. To 

souvisí i se stále se zrychlujícím pokrokem v celé řadě disciplín včetně medicíny a dalších 

zdravotnických oborů. Udržet krok s tímto pokrokem není v klinické praxi snadné; zcela klíčovou 

roli hraje celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, ale i zavádění nových postupů do 

praxe. Ty by měly být „založeny na (nejnovějších) důkazech“ (anglicky „evidence-based“), ne na 

tradici, zvyku nebo zastaralých informacích [1]. Otázkou však je, do jaké míry jsou pracovníci 

schopni publikované „důkazy“ analyzovat a rozpoznat, zda je vhodné je aplikovat do prostředí, ve 

kterém pracují. Ovšem zároveň ve zdravotnických zařízeních existují především organizační 

bariéry, jako je nedostatek času a nedostatek autonomie na straně sester, což ztěžuje implementaci 

praxe založené na důkazech [2]. 
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Jednou z možností, jak lze podpořit činnost pracovníků ve zdravotnictví v oblasti četby odborné 

literatury, tedy v oblasti publikovaných „důkazů“ a následně zavádění nových poznatků do praxe, 

je zřizování časopiseckých klubů přímo do zdravotnických zařízení, univerzit a dalších pracovišť, 

kde zdravotníci působí. V České republice však jsou využívány spíše jen okrajově. Již několik let 

jsou používány např. na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice (pracoviště autorky) a 

jsou navštěvovány zejména akademickými pracovníky a studenty doktorského studijního 

programu Ošetřovatelství. V minulosti byly využity i na Dětské klinice Fakultní nemocnice 

Olomouc [3]. Autorka má navíc osobní zkušenost s časopiseckým klubem z  prostředí jejího 

předchozího pracoviště, nemocnice s kanadskou akreditací v zahraničí, kde byly pravidelně 

organizovány tzv. „brown bag lunch“ série (volný překlad: „série schůzek u oběda ze svačinového 

sáčku“). Termín „brown bag lunch“ je v zahraničí totiž používán pro neformální vzdělávací akce 

probíhající na pracovišti v době přestávek, přičemž zaměstnanci si mohou s sebou přinést oběd, 

svačinu apod. [4].  

Odborná literatura na téma časopiseckých klubů je i v současné době vesměs zahraniční, přestože 

tyto kluby mají velmi dlouhou historii. První formální časopisecký klub byl založen již v roce 

1875, a to pro obor medicíny v kanadském Montrealu při univerzitě McGill [5]. V současné době 

jsou časopisecké kluby využívány celou řadou zdravotnických profesí včetně ošetřovatelství [5]. 

Sestry se scházejí přímo na půdě zdravotnického zařízení a diskutují nad publikovanými články, 

které předem vybírají tak, aby byly relevantní přímo pro jejich praxi. Toto prostředí časopiseckých 

klubů pak může vést k vytvoření „komunity“ sester, která je motivována číst nejnovější 

ošetřovatelský výzkum a na jeho základě dokonce v některých případech navrhovat změny přímo 

ve své vlastní ošetřovatelské praxi. Například, bylo popsáno zavedení časopiseckého klubu na 

jednotce intenzivní péče; sestry měly možnost zopakovat si patofyziologii onemocnění, se kterými 

se často setkávaly, a diskutovat, zda, jak a proč by publikované výsledky měly být 

implementovány na jejich vlastním pracovišti [6]. Je přitom samozřejmě důležité si uvědomit, že 

nebývá vhodné činit klinická opatření pouze na důkazech z výzkumu; je třeba brát v úvahu 

individuální potřeby pacienta a kontext, ve kterém je péče poskytována [5]. 

Novějším trendem jsou virtuální časopisecké kluby, kdy se sestry či další pracovníci  

ve zdravotnictví účastní kritického zhodnocení vybraného článku, aniž by bylo nutné se scházet 

a diskutovat tváří v tvář [7]. Příkladem je časopisecký klub organizace the Cochrane 

Collaboration, ke kterému je možné se zdarma připojit [8]. Tento klub každý měsíc představuje 

nedávný přehled zveřejněný v publikaci The Cochrane Library společně s dalšími relevantními 

informacemi jako je podcast vysvětlující hlavní body hodnoceného přehledu, diskuzní otázky jako 

vodítko pro hodnocení jeho metody a závěrů a doprovodnou PowerPointovou prezentaci. Dokonce 

je možné kontaktovat autory hodnoceného přehledu; klub je také na Facebooku [8].  

2 Zavádění časopiseckých klubů na pracovišti 

Zavádění časopiseckých klubů je spojeno s celou řadou otázek, které by měly být řádně 

promyšleny. Jedná se jednak o aspekty organizační, ale i o aspekty odborné. 

 

2.1 Neformální začátek 

Pro úspěšné zavádění časopiseckých klubů na pracovišti je důležité použít vhodné strategie. 

V úvodní fázi je možno připravit půdu pro založení časopiseckého klubu prostřednictvím 

neformálních diskuzí, např. v době polední pauzy, o ošetřovatelské péči poskytované pacientům 

v průběhu dané směny. Neformální diskuze na pracovištích do jisté míry běžně probíhají; obvykle 
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obsahují určitou analýzu situace, sestry mohou sdílet zkušenosti z jiných, podobných situací 

a nabízet rady. Sice se jeví, že diskuze tohoto druhu jsou triviálního charakteru, přitom však 

skutečně mohou být odrazovým můstkem k tvorbě časopiseckých klubů – pouze je třeba je doplnit 

o strukturu a zajistit přístup k literatuře a řízení diskuze [5]. Možným řešením je klub typu „brown 

bag lunch“, popsaný výše, který jednak působí poněkud neformálně a tím neodrazuje méně 

sebevědomé sestry, jednak může být vhodným řešením při přílišné zaneprázdněnosti přímo 

v průběhu pracovní doby. 

 

2.2 Stanovení cílů pro časopisecký klub 

V první řadě je nutno si uvědomit, že sestry jsou dospělí edukanti, kteří potřebují vidět konkrétní 

spojitost mezi obsahem diskutovaného tématu a jejich praxí a chápat možnosti pro jeho případné 

využití přímo na pracovišti [5]. Cílem může být zpočátku „pouhé“ získání či posílení sebevědomí 

sester týkajícího se jejich schopností číst odborné články pojednávající o výzkumu. Je totiž 

známo, že jednou z největších bariér v implementaci ošetřovatelské praxe založené na důkazech je 

právě nedostatek sebevědomí v oblasti kritického zhodnocení výzkumu [2]. 

Avšak snad ještě důležitějším cílem z dlouhodobého hlediska je osvojení schopností provádět 

kritické zhodnocení výzkumných publikací: jedině tak může mít časopisecký klub hmatatelný 

dopad na poskytovanou péči. Pokud ve skupině nejsou sestry se schopnostmi toto zhodnocení 

provádět, možným řešením je zapojení odborníka, který kritické zhodnocení facilituje a také 

poskytuje nástroje pro hodnocení článků (například seznamy konkrétních otázek k zamyšlení, 

které slouží jako vodítko). Může přitom na téma kritického zhodnocení edukovat, i když přílišný 

důraz na edukaci může sestry odradit od další účasti [5]. Edukace by tedy měla být v rámci jedné 

schůzky limitována na 1–2 aspekty kritického hodnocení, relevantní pro danou publikaci [5]. 

 

2.3 Organizační aspekty 

Jednou z prvních organizačních otázek je, kdy, kde a jak často budou schůzky probíhat. Je vhodné 

doporučit takový model, který snižuje riziko rozptylování sester pracovními záležitostmi; možným 

řešením je tedy již zmíněná doba pauz na jídlo nebo po skončení směny. Nesbitt a Barton [5] 

popsali praxi v nemocnici v kanadské Ottawě, kde schůzky probíhaly po skončení 12hodinové 

směny ve večerních hodinách, přičemž účast podpořilo zajištění občerstvení. Schůzky probíhaly 

v zasedací místnosti. Autorka má osobní zkušenost se schůzkami v době polední pauzy, 

probíhajícími též v zasedací místnosti. Účastníci si přitom donesli svůj vlastní oběd, ať už 

z domova nebo z nemocniční kantýny. 

Další důležitou otázkou je, zda jsou schůzky dobrovolné nebo povinné. V nemocničním prostředí 

se sestry mohou zdráhat se schůzek účastnit; schůzky mohou totiž budit dojem, že se jedná  

o „akademickou“ aktivitu [5]. Přesto se osvědčuje dobrovolná účast. Složení skupiny při každé 

schůzce je sice poněkud jiné, zároveň si však účastníci mohou vybrat ty schůzky, které pokládají 

za skutečně relevantní. Předpokladem je, že je předem oznámeno, jaká publikace bude hodnocena. 

Vhodný článek přitom mohou identifikovat přímo sestry; je přitom žádoucí nastavit si určitá 

pravidla, dle kterých bude článek vybírán. Například, je vhodné hodnotit pouze primární, tedy 

originální výzkum (jedině tak je možno získat kompletní a nezkreslenou informaci o daném 

šetření). Při zavádění časopiseckého klubu je také vhodné nejprve vybírat méně „náročné“ články, 

které obsahují např. pouze popisnou – a ne inferenční – statistiku. Protože však nezkušené sestry 

někdy mají potíže rozeznat tyto atributy, výběr článku může koordinovat sestra s patřičnými 
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zkušenostmi a dovednostmi v této oblasti. V případě potřeby článek dokonce není vybírán přímo 

sestrami, ale koordinující sestrou, který však zná prostředí na pracovišti a má přehled o tom, jaká 

témata jsou relevantní. Naopak zkušenější kluby si tento úkol mohou dopředu rozdělit; výběr 

článku tak pokaždé zajištuje někdo jiný. 

Na našem pracovišti jsme po určité době začali provádět kritické hodnocení i těch publikací, které 

inferenční statistiku obsahují, a to vzhledem k tomu, že naši pracovníci potřebují rozumět i těmto 

článkům a čerpat z nich, ať už při vedení závěrečných prací studentů nebo při vlastním výzkumu. 

Zcela nově jsme přistoupili k diskuzím týkajícím se systematických přehledů; ty mohou být 

nalezeny spíše v zahraniční (tedy cizojazyčné) odborné literatuře než v literatuře domácí.  

Je přitom vhodné zajistit jazykovou oporu, neočekávat, že účastníci schůzky si dopředu pročtou 

celý článek (o tomto bodu je blíže pojednáno níže), a samozřejmě vést diskuzi v českém jazyce,  

za použití seznamu konkrétních otázek též v českém jazyce (pokud jsou tyto seznamy využívány). 

Články jsou v některých případech vybrány přímo zaměstnanci či studenty, někdy je vhodný 

článek vybrán koordinátorem. 

 

2.4 „Pravidla hry“ 

„Pravidla hry“ je třeba předem pečlivě promyslet. Lze je samozřejmě upravovat, zejména poté, co 

účastníci schůzek nabydou na sebedůvěře a osvojí si alespoň základní principy kritického 

hodnocení. Níže jsou popsaná vybraná pravidla z našeho pracoviště; do jisté míry se opírají 

o přípravu založenou na odpovídání na otázky z předem poskytnutého seznamu. 

 

2.4.1 Příklad „pravidel hry“ 

a) Pracovníci, kteří plánují účast na dané schůzce, si článek předem přečtou a zamyslí se nad 

otázkami, které jim byly pro hodnocení poskytnuty jako vodítko. Odpovědi na otázky si 

mohou vypsat na papír či si mohou psát poznámky do vytištěného článku. 

b) Účastníci si vytisknutý článek přinesou na schůzku; článek se v průběhu schůzky již nečte 

(předpokládá se, že si jej účastník předem přečetl). 

c) Postupně se diskutuje nad jednotlivými aspekty kritického hodnocení; otázky jsou přitom 

použity jako vodítko, ale pořadí odpovídání na otázky není striktně dodržováno, aby 

diskuze nebyla zbytečně přerušována. 

d) Účastníci diskutují dle svých schopností a zájmu. Pokud se někdo necítí dostatečně 

kompetentní a nemá zájem se do diskuze aktivně zapojit, je předem ujištěn, že diskutovat 

nemusí. 

e) Schůzky se účastní zkušená sestra (koordinátor), která kritické hodnocení usnadňuje  

a zajišťuje, aby bylo v případě nejasností poskytnuto vysvětlení.  

f) V případě cizojazyčného článku je nezbytná jazyková opora a poskytnutí více času na 

seznámení se s článkem v průběhu schůzky.  

 

2.4.2 Příklad seznam otázek jako vodítko pro kritické hodnocení 

V odborné literatuře je dostupná celá řada seznamů obsahujících otázky pro systematické kritické 

hodnocení článků, ať už se jedná o kvantitativní nebo kvalitativní výzkum či např. o systematický 

přehled. Pro ilustraci je v závěru příspěvku uveden seznam určený pro hodnocení systematického 

přehledu s  meta-analýzou nebo bez ní (tab. 1) [9]. 
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3 Šíření závěrů z časopiseckých klubů 

Dopad časopiseckých klubů může být podpořen šířením závěrů z časopiseckých klubů přímo na 

pracovišti i další osvětou, například prostřednictvím konferencí a sdílením poznatků v dalších 

odborných kruzích. 

 

3.1 Záznam z časopiseckého klubu 

V průběhu schůzky a diskuze ke konkrétnímu článku si pracovníci doplňují či upravují svoje 

vlastní poznámky, pokud je mají předem připravené. Na našem pracovišti je cílem pořídit záznam 

obsahující společné odpovědi na otázky ze seznamu, a to vzhledem k tomu, že se některým 

pracovníkům nemusí podařit se schůzky účastnit, např. z časových důvodů. Po schůzce jeden 

účastník zahájí tzv. „kolečko“, kdy svoje upravené poznámky zašle emailem dalšímu 

pracovníkovi, který se schůzky účastnil. Ten případně záznam doplní o další poznámky a pošle jej 

dalšímu účastníkovi, atd. Posledním pracovníkem, který záznam obdrží, je koordinující sestra, 

která obsah záznamu zkontroluje a případně ještě doplní či upraví a následně vyvěsí na sdílený 

disk, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci i PhD studenti. 

4 Závěr 

Příspěvek podává informace o roli časopiseckého klubu při podpoře praxe založené na 

nejnovějších důkazech. Aby však byly časopisecké kluby s úspěchem zavedeny, je nutno pečlivě 

zvážit, jaké strategie by měly být uplatněny a jaké prostředky jsou k tomu potřeba. Jsou uvedeny 

konkrétní rady a příklady usnadňující zavádění těchto klubů.  

I když je pro úspěch časopiseckého klubu důležitý aktivní přístup jednotlivých pracovníků, opora 

daného zařízení je neméně důležitá, ať už se jedná o organizační aspekty či o zajištění přístupu ke 

zdrojům odborné literatury a k odborníkům-facilitátorům v případě začínajících klubů. Tato opora 

organizace je klíčová, pokud se časopisecké kluby mají stát realitou a nemají zůstat spíše 

„výplodem fantazie“. 
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ZABÝVÁ SE TENTO PŘEHLED JASNOU OTÁZKOU? 

1. Řeší tento přehled jasně zaměřenou problematiku? 

Byly poskytnuty dostačující informace o: 

a) studované populaci; 

b) implementované intervenci; 

c) možných výsledcích? 

ano nevím ne 

2. Vyhledali autoři vhodné druhy článků? 

Nejlepší jsou takové články, které: 

a) řeší otázku, kterou autoři pro přehled stanovili; 

b) obsahují vhodný výzkumný plán. 

ano nevím ne 

JSOU VÝSLEDKY / ZÁVĚRY TOHOTO PŘEHLEDU PLATNÉ? 

3. Myslíte si, že byly zahrnuty důležité, relevantní studie? 

Zjistěte: 

a) jaké bibliografické databáze byly použity; 

b) zda autoři dohledali zdroje uvedené na seznamu literatury; 

c) zda byl osobní kontakt s odborníky; 

d) zda byly vyhledávány publikované i nepublikované zdroje; 

e) zda byly vyhledávány zdroje v jiných jazycích než angličtině. 

ano nevím ne 

4. Zhodnotili autoři kvalitu studií zahrnutých do přehledu dostačujícím způsobem? 

Autoři musí zvážit kvalitu identifikovaných studií. Nedostatek kvality může ovlivnit výsledky / 

závěry.  

ano nevím ne 

5. Pokud byly výsledky studií slučovány, bylo to opodstatněné? 

Zvažte, zda: 

a) výsledky byly napříč studiemi podobné; 

b) výsledky všech zahrnutých studií jsou jasně podány; 

c) výsledky rozdílných studií jsou podobné; 

d) se autoři v diskuzi zabývali identifikovanými rozdíly.  

ano nevím ne 

CO JE VÝSLEDKEM / ZÁVĚREM? 

6. Co je celkovým výsledkem / závěrem přehledu? 

Zvažte, zda: 

a) je jasné, k jakému výsledku / závěru přehled dospěl; 

b) co je výsledkem / závěrem (číselně, pokud je to vhodné); 

c) jak byly tyto výsledky / závěry vyjádřeny (podíl šancí, atd.). 

ano nevím ne 

7. Jak přesné jsou výsledky / závěry? 

Jsou výsledky uvedeny s intervaly spolehlivosti? 

ano nevím ne 

POMOHOU VÝSLEDKY / ZÁVĚRY V MÍSTNÍM PROSTŘEDÍ? 

8. Mohou být výsledky / závěry aplikovány na místní populaci? 

Zvažte, zda: 

a) pacienti, kteří byli předmětem studia v přehledu, jsou natolik rozdílní od vašich pacientů, že by 

vás to mohlo znepokojovat; 

b) vaše místní prostředí se pravděpodobně bude lišit od prostředí v přehledu. 

ano nevím ne 

9. Byly zváženy všechny důležité výsledky / závěry? ano nevím ne 

10. Převýší prospěch náklady a újmu? 

I v případě, že touto otázkou se přehled nezabývá, co si o tom myslíte? 

ano nevím ne 

tab. 1 – Otázky pro kritické hodnocení systematického přehledu s meta-analýzou nebo bez ní 

Zdroj: DEPARTMENT OF GENERAL PRACTICE, UNIVERSITY OF GLASGOW, bez roku 
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PŘIPRAVENOST PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ NA 

EDUKACI LAICKÉ VEŘEJNOSTI: UMÍME PSÁT EDUKAČNÍ 

MATERIÁLY? 

Health care workers’ readiness for educating the general public: Do we know 

how to write educational materials? 

 

MANDYSOVÁ Petra  

 

ABSTRACT: 

Education of patients and the general public on various aspects of health and illness is an 

important part of health care workers’ scope of practice. In many cases, education is facilitated by 

using printed educational materials or by information posted on the internet. Comprehensibility 

(readability) of such texts is a common topic in the foreign professional literature; however, in the 

Czech Republic, it is discussed only rarely. Part of the problem may be the fact that Czech health 

care workers do not practice the development of effective educational materials, and it is assumed 

that they already possess the relevant skills. The aim was to conduct an analysis of an educational 

text on colonoscopy for the general public using so called Mistrík’s formula and based on this 

analysis, to suggest simple strategies to improve the readability of the text. These strategies could 

be recommended for the development of any other educational materials for patients and the 

general public. 

Keywords: comprehensibility, educational materials, Mistrík’s formula, readability 

 

ABSTRAKT: 

Edukace pacientů a laické veřejnosti na různá témata týkající se nemoci a zdraví je nedílnou 

součástí práce zdravotnických profesí. Edukace je často usnadňována použitím tištěných 

edukačních materiálů nebo prostřednictvím internetu. Srozumitelnost (čtivost) těchto textů je 

častým tématem zahraniční odborné literatury, avšak v České republice je tato problematika 

diskutována jen zřídka. Součástí problému může být fakt, že čeští pracovníci ve zdravotnictví 

neprocvičují tvorbu efektivních edukačních materiálů pro laickou veřejnost a že se předpokládá, 

že tyto dovednosti již mají. Cílem bylo analyzovat edukační text o kolonoskopii pro laickou 

veřejnost, a to pomocí tzv. Mistríkova vzorce, a na základě této analýzy doporučit jednoduché 

strategie pro zlepšení čtivosti textu. Tyto strategie lze doporučit pro tvorbu jakýchkoliv dalších 

edukačních materiálů pro pacienty a laickou veřejnost. 

Klíčová slova: srozumitelnost, edukační materiály, Mistríkův vzorec, čtivost  
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1 Úvod: edukační materiály a jejich srozumitelnost 

Edukace je důležitou součástí práce zdravotnických profesí. Často probíhá ústně, ale písemné 

informace předané formou edukační brožury či letáku nebo informace dostupné na internetu 

v současnosti též nabývají na významu. Mnohdy je totiž nutné předávat velké množství informací 

a pokynů, které navíc mohou být poměrně složité; jindy edukaci ztěžuje nedostatek času při 

osobním kontaktu zdravotníka s pacientem. Pacient si tak může sám pročíst písemné informace 

a kdykoliv se k nim vrátit. Ideálně by zdravotník měl zjišťovat, zda pacient písemným informacím 

porozuměl, ale ne vždy je to reálné. Navíc laická veřejnost si sama vyhledává informace o celé 

řadě otázek týkajících se nemoci a zdraví, aniž by byla v užším kontaktu se zdravotnickým 

personálem a o pročtené problematice s odborníkem diskutovala. 

Relevantní – avšak českými pracovníky ve zdravotnictví málo diskutovanou – otázkou je přitom 

stupeň obtížnosti textu pro čtení, která je v češtině označována termínem „čtivost“ [1] nebo 

„srozumitelnost“ [2] a v angličtině termínem „readability“ [3]. V zahraničí existuje mnoho metod, 

dle nichž je možno zhodnotit čtivost textu [4]. Nejpopulárnější z nich jsou založeny na 

předpokladu, že snadněji čitelný text obsahuje spíše kratší věty a kratší slova [5]. Příkladem je 

Fleschův-Kincaidův vzorec, který je dokonce součástí amerických verzí textových editorů včetně 

MS Office [4], Gunningův Fog index, SMOG (Simple Measure of Gobbledygook) index a Fryův 

graf čtivosti [3]. 

Jak bylo zmíněno, v České republice je otázce čtivosti věnována mnohem menší pozornost než  

v zahraničí [1]. Zahraniční vzorce přitom nelze použít bez potíží. Obsahují totiž numerické 

konstanty, které byly nalezeny empiricky a které jsou specifické pro angličtinu [6]. Proto je pro 

hodnocení českého textu vhodné využít domácích metod spíše než metod zahraničních. Jednou  

z mála možností je využití Mistríkova vzorce (MV) srozumitelnosti (čtivosti), založeného na 

průměrné délce věty vyjádřené v počtu slov (je ukazatelem složitosti vyjadřované myšlenky), 

průměrné délce slov vyjádřené v počtu slabik (je ukazatelem pojmové náročnosti) a na tzv. indexu 

opakování, který je ukazatelem prediktability [2]. 

2 Cíl práce 

Cílem bylo analyzovat srozumitelnost textu o kolonoskopii pro laickou veřejnost, dostupného na 

webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v sekci „Klienti“ – 

„Programy prevence“ – „Preventivní prohlídky“ – „Kolonoskopie“, a to pomocí tzv. Mistríkova 

vzorce, a na základě této analýzy doporučit jednoduché strategie pro zlepšení čtivosti textu. 

3 Metodika 

Pro hodnocení srozumitelnosti textu byl vybrán text z výše uvedeného zdroje; v plném znění je 

uveden v sekci 3.1. Pro výpočet čtivosti pomocí MV bylo nejprve nutno spočítat: a) průměrnou 

délku vět v počtu slov (V), b) průměrnou délku slov v počtu slabik (S) a c) index opakování slov 

(I), který byl získán pomocí vzorce I = N/L, kde N je celkový počet slov a L je počet rozdílných 

slov (Jonák, 2005) [1]. Výsledná čtivost (R) byla získána dosazením získaných hodnot do MV 

následujícím způsobem: R=50 – (V × S) / (N ÷ L) [1] a byla interpretována dle Mistríka  

(Tab. 1) [2]. Na závěr byly pro hodnocený úryvek navrženy drobné úpravy s cílem zlepšit jeho 

čtivost. 
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Čtivost („bodů“) Interpretace čtivosti 

0–10 Text je na hranici srozumitelnosti. 

10–20 Text je těžko srozumitelný a dá se pouze studovat, ne číst. 

20–30 Text je výkladový, náročný, ale srozumitelný. 

30–40 Text je průměrný, lehce srozumitelný, čte se plynně.  

40–50 Text je velmi lehký, konverzační a narativní. 

tab. 1 – Interpretace získané čtivosti textu 

Zdroj: MISTRÍK, 1968, strana 177 

3.1 Kolonoskopie [7] 

Co to je to vlastně kolonoskopie? 

Kolonoskopie je vyšetřovací a zároveň léčebná metoda. Lékaři umožňuje prohlédnout dolní část 

trávicí trubice. Konkrétně se jedná o konečník a tlusté střevo. Výhodou této metody je, že dovoluje 

bezbolestně odebírat z výše uvedených oblastí vzorky. Kolonoskop si můžete představit jako 

přístroj, který se skládá z hadice, optického aparátu, malých pracovních nástrojů, procesoru a 

obrazovky. Přístrojem lze odebrat ze střeva vzorek nebo odstranit malé střevní nádorky zvané 

polypy. Velký význam má toto vyšetření také při zjišťování možného krvácení z tlustého střeva. 

 

Jak probíhá vyšetření? 

Pro úspěšné vyšetření je nezbytná dokonalá příprava pacienta, která spočívá ve vyprázdnění střev. 

Pokud se chystáte na kolonoskopické vyšetření, zcela jistě vám váš ošetřující lékař vysvětlí, jak 

máte před výkonem postupovat. V zásadě ale platí, že 3 dny před vyšetřením se jí pouze kašovitá 

strava a den před vyšetřením jsou dovoleny pouze tekutiny. Do večera byste měli vypít asi tak 4 

litry tekutiny a užít přesnou dávku projímadla. Musíte počítat s tím, že se budete postupně 

vyprazdňovat. Proto je lépe být v domácím prostředí a v klidu. Den před vyšetřením si vezměte jen 

nejnutnější léky. Užíváte-li léky na ředění krve, vysaďte je po dohodě s ošetřujícím lékařem týden 

před kolonoskopií. 

Než se položíte na vyšetřovací stůl, dostanete injekci proti bolesti a na zklidnění. Po celou dobu 

budete v kontaktu s ošetřujícím personálem. Lékař vám zavede v poloze na levém boku opatrně 

ohebnou hadici do konečníku. O každém kroku vás bude informovat a upozorňovat, co se bude dít 

dále. Klidně při vyšetření dýchejte, nežvýkejte a nehýbejte se. Vyšetření trvá přibližně15 až 20 

minut. Někdy se vyšetření provádí i v celkové anestezii. 

Po skončení kolonoskopie zůstaňte ještě půl hodiny v klidu. Pokud vám byl odstraněn polyp, 

budete poučeni o možných komplikacích, vhodné stravě a denním režimu pro následující dny. 

 

Kdy se dozvíte výsledek? 

Výsledek vám lékař oznámí ihned po výkonu. Pokud odebíral z vašeho tlustého střeva vzorky, pak 

bude výsledek zhruba za týden. 

3 Výsledky 

Pro usnadnění výpočtů byl hodnocený text vložen do tabulky, společně se všemi relevantním 

proměnnými. Tabulka 2 obsahuje názornou ukázku tohoto zpracování textu, a to prvních 6 vět 
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hodnoceného úryvku. Obdobným způsobem se postupovalo při analýze celého textu (tedy všech 

29 vět). 

 

  N S V L  N S V L 

Co 1 1 

 

1 je, 31 1   

to 2 1 

 

2 že 32 1  28 

je 3 1 

 

3 dovoluje 33 4  29 

vlastně 4 2 

 

4 bezbolestně 34 4  30 

kolonoskopie? 5 6 5 5 odebírat 35 4  31 

Kolonoskopie 6 6 

  

z 36 1  32 

je 7 1 

  

výše 37 2  33 

vyšetřovací 8 5 

 

6 uvedených 38 4  34 

a 9 1 

 

7 oblastí 39 3  35 

zároveň 10 3 

 

8 vzorky. 40 2 13 36 

léčebná 11 3 

 

9 Kolonoskop 41 4  37 

metoda. 12 3 7 10 si 42 1  38 

Lékaři 13 3 

 

11 můžete 43 3  39 

umožňuje 14 4 

 

12 představit 44 3  40 

prohlédnout 15 3 

 

13 jako 45 2  41 

dolní  16 2 

 

14 přístroj, 46 2  42 

část 17 1 

 

15 který 47 2  43 

trávicí 18 3 

 

16 se 48 1   

trubice. 19 3 7 17 skládá 49 2  44 

Konkrétně 20 3 

 

18 z 50 1   

se 21 1 

 

19 hadice, 51 3  45 

jedná 22 2 

 

20 optického 52 4  46 

o 23 1 

 

21 aparátu, 53 4  47 

konečník 24 3 

 

22 malých 54 2  48 

a 25 1 

  

pracovních 55 3  49 

tlusté 26 2 

 

23 nástrojů, 56 3  50 

střevo. 27 2 8 24 procesoru 57 4  51 

Výhodou 28 3 

 

25 a 58 1   

této 29 2 

 

26 obrazovky. 59 4 19 52 

metody 30 3 

 

27      

L – počet rozdílných slov; N – celkový počet slov; S – průměrná délka slov v počtu slabik;  

V – průměrná délka vět v počtu slov 

tab. 2 – Analýza části textu Kolonoskopie [7] pomocí Mistríkova vzorce 

Zdroj: Vlastní 

Průměrná délka vět (V) byla 10,59 slov a průměrná délka slov (S) byla 2,32 slabik. Index 

opakování slov I = 319÷229 =1,39. Výsledná čtivost je 31,88 „bodů“, jak bylo zjištěno dosažením 

do Mistríkova vzorce: R = 50 – (10,59 × 2,32) / (319 ÷ 229). Dle interpretační tabulky uvedené 

výše se jedná o text, který je sice v kategorii průměrného, lehce srozumitelného textu, který se čte 

plynně, ale je nedaleko hranice s kategorií výkladového, náročného, ale srozumitelného textu. (tab. 

1). 
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4 Diskuze 

Zahraniční odborná literatura se často zmiňuje, že čtivost edukačních materiálů pro pacienty 

a laickou veřejnost je nevyhovující. Obecně se doporučuje čtivost na úrovni 6. až 8. třídy školní 

docházky, přitom materiály jsou často psané na mnohem vyšší úrovni [8, 9]. 

Mistríkův vzorec (MV) již byl použit pro hodnocení edukačních materiálů pro pacienty, a to na 

téma cévní mozkové příhody [10]. Autorky zjistily, že čtivost (R) dvou edukačních materiálů byla 

v rozmezí od 16–23 „bodů“; byla tedy příliš náročná [10]. Analýza textu o kolonoskopii, který byl 

předmětem tohoto šetření, odhalila mnohem přijatelnější úroveň čtivosti. Kladný efekt mělo dělení 

textu do sekcí, v jejichž nadpisu byla otázka. Text tak obsahoval celkem tři krátké otázky, což 

významně snížilo průměrnou délku vět a vedlo ke zvýšení čtivosti R. Čtivost usnadňuje i časté 

opakování stejného slova; např. slovo „vyšetření“ se v textu vyskytlo celkem 4x (a opakovaně 

ještě další tvary tohoto slova. Ovšem bylo by možno nahradit toto slovo slovem „výkon“ (které se 

v různých tvarech v textu též vyskytovalo). Jednak by se tím snížil počet rozdílných slov L a dále 

je slovo „výkon“ kratší (dvouslabičné) ve srovnání se slovem „vyšetření“ (trojslabičné). Oba 

faktory mají pozitivní vliv na zvýšení čtivosti textu. Obdobně by bylo možno přistupovat 

i k některým dalším slovům, s obdobným efektem. 

5 Závěr 

Příspěvek upozorňuje na problematiku čtivosti edukačních materiálů a informací pro pacienty 

a laickou veřejnost. Na názorném příkladu uvádí, že čtivost těchto textů nemusí být vždy ideální. 

Čtivost může být zlepšena, pokud je při jejich tvorbě věnována pozornost délce vět; kratší věty 

činí text více srozumitelný. Dále je vhodné pamatovat na výběr slov a vyvarovat se dlouhých slov 

či používání rozdílných slov v situacích, kde to není nutné. Pracovníci ve zdravotnictví by měli 

být seznámeni s těmito technikami a měli by je uplatňovat při tvorbě nebo hodnocení efektivity 

edukačních a informačních materiálů, které pro pacienty a laickou veřejnost vytvářejí. Tímto 

způsobem může být jejich edukační úsilí plně zúročeno. 
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NUTRITION SCREENING TOOLS: A CRITICAL APPRAISAL OF 

A SYSTEMATIC REVIEW PAPER  

Kritické zhodnocení systematického přehledu zaměřeného na nutriční 

screeningové nástroje 

 

MANDYSOVÁ Petra  

 

ABSTRACT: 

Nowadays, a plethora of articles is being published in the nursing literature; thus, staying abreast 

of the latest research findings is becoming increasingly difficult. However, not all publications are 

of acceptable quality. Critical appraisal of the published research is a useful activity in an effort to 

distinguish between high- and lower-quality studies. Various checklists can be used to guide the 

reader’s appraisal of publications through thought-provoking questions. The aim of this paper is to 

present a checklist for a critical appraisal of systematic reviews and to illustrate its use while 

conducting a critical appraisal of an article focusing on nutrition screening tools, published in 

Clinical Nutrition in 2014. The ability to conduct such an appraisal is not gained without practice; 

therefore, health care institutions and academic settings should provide opportunities for guided 

discussions of publications and critical appraisal of their strengths as well as weaknesses. 

 

Keywords: critical appraisal, nutrition screening, nursing research, systematic review 

 

ABSTRAKT: 

V současné době je publikováno velké množství ošetřovatelské literatury, takže orientace 

v nejnovějších výsledcích výzkumu je čím dál tím náročnější. Avšak ne všechny publikace jsou 

přijatelné kvality. Kritické zhodnocení publikovaného výzkumu je užitečnou aktivitou, která 

usiluje o rozlišení mezi kvalitními a méně kvalitními šetřeními. Je přitom možno využít různých 

seznamů s otázkami k zamyšlení, jejichž cílem je vést čtenáře při procesu hodnocení publikací. 

Cílem tohoto příspěvku je prezentovat seznam otázek pro kritické zhodnocení systematických 

přehledů a názorně ukázat jeho využití při kritickém zhodnocení článku zaměřeného na nutriční 

screeningové nástroje, publikovaného v Clinical Nutrition (Klinická Výživa) v roce 2014. 

Schopnost provádět kritické zhodnocení publikací není získána bez procvičování. Proto by 

zdravotnická zařízení i akademická pracoviště měla poskytnout příležitosti pro řízenou diskuzi 

o publikacích a kritické zhodnocení jejich kladných i záporných stránek. 

 

Klíčová slova: kritické zhodnocení, nutriční screening, ošetřovatelský výzkum, systematický 

přehled 
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1 Introduction: Systematic reviews and their critical appraisal 

Nowadays, nursing professionals face a challenging question: how can they stay abreast of the 

latest information and integrate current nursing research into the nursing care at the bedside? 

Finding a straightforward answer may be impossible if we consider the plethora of professional 

nursing literature that is being produced on a daily basis.  In addition, individual research studies 

may be biased, methodologically flawed, and can reach conflicting results [1]. In an effort to meet 

this challenge, nurses often turn to systematic reviews that can provide a useful summary of the 

research literature on a given question. Typically, a systematic review aims to identify, select, 

appraise, and synthesize all high-quality research evidence relevant to that question [1]. 

However, not all systematic reviews are of good quality. For nurses and other professionals who 

want to use systematic reviews as a potential source of new information, it is therefore important 

to be able to conduct their own critical appraisal of such reviews. Various critique guides or 

checklists have been used as a tool for critical appraisal of various types of research studies. For 

example, Manning and Davis have published a checklist containing thought-provoking questions 

concerning background and significance, methods, results, discussions, conclusions, and clinical 

significance of the reviewed studies [2]. However, this checklist is suitable mainly for quantitative 

studies. The University of Glasgow has published a simple critical appraisal checklist intended for 

systematic reviews [3]; this checklist was selected to conduct a critical appraisal of a systematic 

review focusing on nutrition screening tools in the hospital setting, published in the journal 

Clinical Nutrition in 2014 [4]. 

2 A brief summary of the appraised systematic review  

The appraised article “Nutrition screening tools: Does one size fit all? A systematic review of 

screening tools for the hospital setting” [4] focuses on the issue of nutrition screening and 

assessment tools used in the general hospital setting. A variety of such tools are used in the 

clinical setting, yet there is no international consensus as to which one is the best tool [4]. The aim 

of the systematic review was to shed more light on this issue, by searching for nutrition screening 

and assessment tools and by studying their construct validity and predictive validity for the 

general (adult and older) hospital population [4]. The review intended to give an overview of the 

available instruments and of the ability of tools to assess patients’ nutritional status or to predict 

the clinical outcome [4]. Eighty-three studies (32 screening tools) were identified; however, none 

of them performed consistently enough to establish the patients’ nutritional status [4]. 

3 Critical appraisal 

What follows is a critical appraisal of the above-mentioned article [4], using The University of 

Glasgow’s checklist [3]. 

 

3.1 Does this review address a clear question? 

First, it is important to know whether the review has addressed a clearly focused issue and 

whether the literature search strategy was appropriate [3]. In the Introduction section, the review’s 

authors identified three research questions: How good is the performance of a tool in assessing 

patients’ nutritional status? How well can a tool predict clinical outcome? Are one or more tools 

superior to other tools when applied in the same population? [4]. 
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These three questions are not entirely clear as one does not know what is meant by “how good”, 

“how well”, and “superior”. The reader has to pay attention to other parts of the Introduction 

section to understand the questions better. Specifically, it is mentioned that the purpose of the 

study was “to systematically review the publications on screening and assessment tools and to 

study the validity of these tools for the general (adult and older) hospital population” (p. 40) [4]. 

While this statement sheds more light on the research questions, the reader may wonder what kind 

of validity was to be examined. This becomes clearer only in the second part of the Introduction 

section that explains three kinds of validity: criterion validity (comparing the studied tool against 

a reference test, sometimes called the gold standard), construct validity (comparing the studied 

tool against a “less valid” method as a reference), and predictive validity (the ability of a tool to 

predict clinical outcome) [4]. While it is not quite clear what it means “less valid”, the authors 

admitted that “(research) groups may differ on their opinion…, allowing the readers to decide for 

themselves how valid they rate the tool” (p. 41) [4]. 

 

3.1.1 Did the review address a clearly focused issue? 

This question aims to appraise three areas: whether the article contains sufficient information on: 

a) the population studied, b) the intervention given, and c) the outcomes considered [3]. The 

review focused on the general (adult and older) hospital population [4]. The intervention consisted 

of administering a nutrition screening tool and comparing with a reference test (the gold standard) 

to study criterion validity or with a less valid method to study construct validity [4]. The 

considered outcomes included: a certain nutritional status and, in the case of predictive scales, 

clinical outcome such as length of stay, mortality, or (postoperative) complications [4]. Studies, in 

which outcomes were adjusted for other factors, such as age and disease severity, were considered 

to be of higher quality than studies containing unadjusted data [4], which appears to be 

a reasonable approach. 

While the authors attempted to distinguish between more and less valid methods as reference tests 

and provided a list of specific methods for each category, this classification may be an 

oversimplification. For example, the Mini Nutritional Assessment (MNA) was regarded, by the 

review’s authors, as one of the gold standards, based on a reference from 1994. However, a much 

more recent study, published in 2010, came to the conclusion that “the MNA nor any other tool in 

use can be regarded as the criterion standard for nutritional screening of older persons” (p. 1737) 

[5]. Indeed, the issue of validity is complicated, and one could argue that the review’s authors did 

not define the relevant terms sufficiently. 

 

3.1.2 Did the authors look for the appropriate sort of papers? 

The best sort of studies a) address the review question and b) have an appropriate study design [3]. 

After obtaining potentially relevant titles and abstracts (the search strategy is described below), 

they were blinded for author, journal, and year of publication and then screened for eligibility by 2 

reviewers independently. Specifically, each of them judged independently whether the potentially 

relevant articles addressed the review’s questions, i.e. at least one type of validity (criterion 

validity, construct validity, or predictive validity) and whether the studies were performed in the 

general hospital population (adults and elderly, both inpatients and outpatients) [4]. Differences in 

agreement were resolved through a consensus procedure [4]. After that, the full text was obtained 

(it was no longer blinded), and two reviewers repeated the eligibility assessment [4]. At the same 

time, the reviewers paid attention to the study design: studies containing no validation (i.e. studies 
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defining only a percentage of malnutrition) were excluded from the review. Papers were also 

excluded for several other reasons, e.g. modified versions of a tool, and papers using the same set 

of questions in the tool and in the reference method (incorporate bias) [4]. 

The above description illustrates that the review’s authors proceeded with diligence and definitely 

looked for the appropriate sort of papers. 

 

3.2 Are the results of this review valid? 

Next, the checklist focuses on the validity of the review, i.e., whether important and relevant 

studies were included and whether the review’s authors assessed the quality of the included 

studies in a satisfactory fashion [3]. If the results of the review have been combined, it should be 

considered whether it was reasonable to do so [3]. 

 

3.2.1 Do you think the important, relevant studies were included? 

The authors of the checklist recommend appraising these five areas: a) which bibliographic 

databases were used, b) follow-up from reference lists, c) personal contact with experts, d) 

whether unpublished as well as published studies were used, and e) whether non-English studies 

were included [3]. 

First, systematic searches were performed in the bibliographic databases PubMed, EMBASE, and 

CINAHL (via EBSCO) from inception to February 2, 2012 [4] (approximately 2 years prior to the 

review’s publication). Search terms included controlled terms from MeSH in PubMed, EMtree in 

EMBASE.com, and CINAHL Headings in CINAHL and also free text words [4], which were 

specified in the text of the review. Follow-up from reference lists was conducted; however, 

personal contact with experts was not mentioned and it seems that unpublished papers were not 

used [4]. Non-English studies (German, French, Spanish, Portuguese, or Dutch) were included. 

The article contains an appendix, which specifies all the search terms and their combinations as 

well as the number of results obtained through the search [4]. 

As far as this question is concerned, it could be concluded that overall, relevant studies were 

included; however, unpublished papers (e.g. dissertations) could have revealed additional 

information. Also, modified versions of tools were not included, e.g. a Taiwanese modification of 

a tool. This fact could be criticized as there may have been important reasons for which 

modifications had been done (e.g. race-related differences). 

 

3.2.2 Did the review’s authors do enough to assess the quality of the included studies? 

The checklist mentions that the review’s authors need to consider the rigour of the studies they 

have identified [3]. The reader should look for evidence of such efforts [3]. The review’s authors 

correctly attempted to differentiate between screening tools and assessment tools. They explained 

that screening tools are “quick and easy” and do not require any calculations, blood samples, 

anthropometric measurements, or clinical examinations [4]. On the other hand, some tools are 

more complex and more time-consuming, requiring clinical assessment, extensive questionnaires, 

and so on [4]. Because they can give a better estimation of the patient’s nutritional status, they 

could be called assessment tools. Still, both terms are used interchangeably; part of the problem is 

the fact that a true gold reference method (an objective test) is lacking [4]. The review’s authors 

have therefore concluded that this lack of clarity made the comparisons and assessments of quality 



28 

 

difficult – for example, in one study, one tool was validated with another tool (which was 

considered the gold reference method), and in another study, it was exactly the other way round 

[4]. In addition, all kinds of tools are applied to all kinds of populations, in all kinds of settings, 

and for all purposes, when in fact the tools are sometimes developed for only specific populations, 

settings, and purposes [4]. This made the assessments even more challenging. 

To meet this challenge, the authors carefully defined all three kinds of validity [4]. They examined 

the methods that were used to assess validity, such as sensitivity, specificity, area under the curve, 

correlation coefficients, and so on, and paid attention to the sample size [4]. Cut-off points were 

used to classify the validity of the studies (good, good/fair, fair, poor, unable to rate) while 

attempting to back the specific cut-off point values by sources from the literature. However, in 

some cases, the cut-off points were arbitrarily chosen by the review’s authors [4]. This approach is 

not entirely objective; however, it may have been impossible to identify other, simpler ways of 

assessing the quality of the studies given the complexity of the issue and the lack of consensus and 

clarity in the literature. 

 

3.2.3 If the results of the review have been combined, was it reasonable to do so?  

It is important to consider whether: a) the results were similar from study to study, b) the results of 

all the included studies are clearly displayed, c) the results of the different studies are similar, and 

d) the reasons for any variations are discussed [3]. The review’s authors stated that the 

heterogeneity in populations, age groups, tools, and reference methods was large; therefore, 

pooling of results was not possible [4]. This appears to be a reasonable conclusion. 

 

3.3 What are the results?  

Next, the appraisal needs to focus on considering the overall result of the review and how precise 

it is [3]. The review’s authors recommend considering whether: a) the reader is clear about the 

review’s bottom line results, b) what these results are (numerically, if appropriate), and c) how 

were the results expressed (e.g., the number needed to treat, odds ratio, etc.) [3]. 

 

3.3.1 What is the overall result of the review? 

This review summarises the criterion and construct validity (how well can a tool screen or assess 

patients' nutritional status?) and the predictive validity (how well can a tool predict length of stay, 

mortality or complications?) of nutrition screening and assessment tools for adult and elderly 

hospitalized patients. In total, 83 studies, describing 32 tools were identified [4]. 

As for criterion and construct validity, forty-three studies described the performance of tools to 

compare patients' nutritional status to a reference method. The Mini Nutritional Assessment 

(MNA), which is widely used as an assessment tool for the elderly, demonstrated only fair/good 

performance [4]. The short form of the MNA was found to show good agreement to the full MNA 

but its specificity was low compared to other reference methods, which could have led to an 

overestimation of the number of undernourished patients [4]. Malnutrition Universal Screening 

Tool (MUST) showed fair to good criterion or construct validity in several studies focusing on 

adult hospital patients; however, its performance for older patients was not determined [4]. The 

performance of Nutritional Risk Screening (NRS)-2002 was inconsistent [4]. While these results 

appear somewhat discouraging, the authors stress that they “do not want to condemn these tools 
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outright” (p. 54) [4]. The tools may be useful for screening large groups of patients if time is a 

major constraint [4]. 

As for predictive validity, most of the reviewed studies used screening/assessment tools to predict 

clinical outcome [4]. However, none of the tools had good enough predictive validity when 

applied to seniors [4]. Subjective Global Assessment (SGA) appeared to have fair/good predictive 

validity for length of stay, complications, and mortality in higher quality studies (i.e., in studies 

that incorporated adjustments for possible confounding factors, such as age) [4]. Similarly, about 

half of the studies reported fair to good predictive validity for MUST (except for the outcome 

measure complications) and NRS-2000 (for complications, length of stay, and mortality) [4]. 

Other less well-known tools showed good criterion or predictive validity; however, they were 

somewhat old [4]. Still, the review’s authors suggested that these tools should be examined in 

future studies [4]. 

The overall results of the review are clearly presented. They underscore the importance of 

understanding validity and the fact that paying attention to details is important while interpreting 

the results. It is a pity though that the less well-known tools with good criterion or predictive 

validity were not specified in the text; the reader has to look for this information in the tables. 

 

3.3.2 How precise are the results? 

The checklist focuses on appraising the precision of the reported results, e.g. whether the results 

are presented with confidence intervals [3]. The results of the individual studies are expressed in 

detail, for example, the odds ratio is consistently reported with its 95% confidence interval limits.  

 

3.4 Will the results help locally? 

Finally, the checklist urges the reader to consider whether: a) the results can be applied to the local 

population, b) all important outcomes were considered, and c) the benefits are worth the harms 

and costs [3]. 

The Czech Nursing Association recommends three nutrition screening tools for use (their Czech 

version): NRS 2002 – Hodnocení rizika podvýživy; MUST – Univerzální nástroj pro odhalení 

podvýživy, and MNA – Hodnocení nutričního stavu [6]. Because Czech nurses do not use local 

screening tools and instead rely on Czech versions of foreign tools, the findings of the review are 

relevant. 

 

3.4.1 Can the results be applied to the local population? 

This question consists of two aspects – both should be considered: a) whether the patients covered 

by the review could be sufficiently different from the reader’s population to cause concern, and b) 

if the reader’s local setting is likely to differ much from that of the review [3]. Although the 

review included studies published in several European languages in addition to English and the 

patients covered by the review included Europeans, they could be somewhat different (it appears 

that the patients were not from any of the new or relatively new European member states). 

Therefore, the results should be applied with some degree of caution. 
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3.4.2 Were all important outcomes considered? [3] 

The checklist does not provide more information concerning this question; however, readers could 

draw on their own experience when attempting to appraise this area [3]. 

Remarkably, one outcome that appears to be absent in the appraised review is quality of life. Yet 

there are examples of the role of nutrition in one’s quality of life. For example, one Canadian 

study found lower quality of life in seniors with high nutritional risk and it concludes that 

evaluation studies of interventions need to include quality of life as a potential outcome to further 

demonstrate the benefits of good nutrition [7]. 

 

3.4.3 Are the benefits worth the harms and costs? 

The checklist urges readers to express their own opinion even if this issue is not addressed by the 

review [3]. This question does not have a straightforward answer. On the one hand, the review’s 

authors caution that the validity of the screening tools is not convincing. However, they appear to 

recommend their use for screening of large groups of people if time is a major constraint (as 

opposed to detailed clinical assessment). However, it is important to realize that screening is 

conducted by nurses (who, in general, lack sufficient time for nursing care). Therefore, screening 

does not really save time to nurses; it could save time to the health care system in general. 

Although the conclusion of the review is not very optimistic when it comes to the value of the 

screening tools, they could be given the benefits of the doubt in the Czech health care system as 

the patients and local conditions could be somewhat different. Finally, an important outcome was 

not considered: quality of life. It may be that the use of these screening tools contributes to 

patients’ quality of life, which could be a good reason for promoting them. 

4 Conclusion 

This paper is an example of a critical appraisal of a systematic review, using a checklist developed 

by the University of Glasgow. The questions from the checklists assist the reader to focus the 

appraisal on the main issues while minimizing the chance that important aspects of the appraisal 

would be missed. Still, writing up critical appraisals is not always an easy activity. The skill 

should be practiced, ideally under the guidance of a nurse who has relevant clinical practice skills 

as well as some basic research experience. 
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PORODNÍ ASISTENTKY V ČESKÉ REPUBLICE 

Midwives in the Czech Republic 

 

JAHODOVÁ Ivana, GARNEKOVÁ Zuzana 

ABSTRACT: 

The article briefly summarizes the status of Czech midwives. It is based on the international 

definition of midwife and Czech legislation. It focuses on competencies, education and 

qualification for this profession as a regulated profession. It provides an overview of the most 

important professional organizations and associations that bring together midwives in the country. 

In conclusion, there is an expert opinion of the Committee ČGPS ČLS JEP1 and the Committee  

of the Section of Perinatal Medicine ČGPS ČLS JEP on home childbirth. 

 

Keywords: midwife, professional organizations of midwives in the Czech Republic, professional 

competence, education 

 

ABSTRAKT: 

Článek stručně shrnuje postavení českých porodních asistentek. 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. V závěru je uvedeno odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru sekce perinatální 

medicíny ČGPS ČLS JEP k porodům v domácnosti. 

 

Klíčová slova: porodní asistentka, profesní organizace porodních asistentek v ČR, odborná 

způsobilost, kompetence, vzdělání 

1 Porodní asistentka 

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 porodní 

asistentka ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, 

neodkladné nebo dispenzární péči [1]. 

                                                 
1 ČGPS ČLK JEP Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  
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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 dokumentu Definition of the Midwife 

(Definice porodní asistentky). Znění tohoto dokumentu bylo poprvé upraveno v roce 1990. 

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.  Tato práce by měla 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 2011 Radou ICM [1]. 

2 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 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 [1]. 

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, 
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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 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. 

(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 [2]. 
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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 [2]. 

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. Minimální 

požadavky na získání dané kvalifikace jsou stanoveny směrnicí o uznávání odborných kvalifikací 

(2005/36/ES) a platí jednotně na celém území Evropské unie. Ve všech členských státech je tak 

zaručena stejná úroveň dosažené kvalifikace [3]. 

3 Odborné společnosti, profesní sdružení porodních asistentek v ČR 

Mezi nejvýznamnější registrované společnosti na území České republiky momentálně 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 Praze2. V současné době je pro ČKPA nejdůležitější spolupráce všech českých 

porodních asistentek s cílem vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v ČR. 

                                                 
2 Kongres Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) se koná jednou za tři roky na různých místech světa. 

http://www.ckpa.cz/


36 

 

Pověřenou prezidentkou a členkou prezidia s gescí pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu je Mgr. 

Věra Vránová Ph.D. [4].   

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 [5]. 

Unie porodních asistentek (UNIPA) se sídlem Londýnská 28, 120 00 Praha 2, www.unipa.cz/, 

prezidentkou je paní Ivana Königsmarková. 

UNIPA sdružuje 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. 

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 paní Ivana Königsmarková je 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 [6]. 

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 ICN3 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 [7].   

Zástupkyně výše uvedených profesních sdružení podepsaly dne 12. 03. 2014 společné 

memorandum ČKPA, UNIPA, ČSPA, GPS ČAS o vzájemné spolupráci v oboru porodní 

                                                 
3 International Council of Nurses 

http://asistentky.porodnice.cz/ceska-spolecnost-porodnich-asistentek
http://www.unipa.cz/
http://www.czlobby.cz/o-ceske-zenske-lobby/
http://www.avpo.cz/
http://www.avpo.cz/
http://www.cnna.cz/
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asistence, vycházející ze směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných 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 [1]. 

 

 
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 

4 Odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru sekce perinatální 

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 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 
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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 řádně informována 

o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Neupozornění na rizika porodu 

doma ze strany zdravotníka, který jej má vést, 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 [8]. 
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SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O PACIENTY 

S INFEKTEM KLOUBNÍCH NÁHRAD 

Specific nursing care of patients with joint replacement infection 

 

JAHODOVÁ Ivana, JAHODA David  

 

ABSTRACT: 

Infection of the joint replacement is a serious problem not only because of its devastating 

consequences, but also because of the high cost of treatment. It extends the time of hospitalization. 

Another important point is the fact that the infection is not a local problem, but it affects the 

organism as a whole. There is an increase in the number of infected implants despite all preventive 

measures. Nursing care has equally important role during treatment of infected implants. In the 

literature we do not find  full comprehensive specifics of nursing care for these patients, so our 

work is defined on the basis of a detailed study of literature, participation in national and 

international medical and nursing conferences, and based on our own experience.  

 

Keywords: infected implant, nursing care, spacer, two-stage revision 

 

ABSTRAKT: 

Infekce kloubu s implantovanou kloubní náhradou představuje závažný problém nejen kvůli svým 

devastujícím následkům, ale také kvůli vysoké finanční náročnosti léčby. Prodlužuje se i doba 

hospitalizace. Nezanedbatelná je i skutečnost, že infekce není problémem lokálním, ale ovlivňuje 

organismus jako celek. Při ohromném nárůstu počtu implantovaných náhrad stoupá i přes veškerá 

preventivní opatření četnost infekčních komplikací v absolutních číslech. Ošetřovatelská péče se 

neméně významnou měrou podílí na průběhu léčby a zásadně ovlivňuje její výsledek. V literatuře 

nenalézáme ucelená komplexní specifika ošetřovatelské péče o tyto pacienty, proto je v naší práci 

definujeme na základě podrobného studia literatury, účasti na domácích i mezinárodních 

lékařských i ošetřovatelských konferencích a na základě vlastních zkušeností.  

 

Klíčová slova: dvoudobá reimplantace, infekce kloubní náhrady, ošetřovatelská péče, spacer  
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Úvod 

Infekce kloubu s implantovanou kloubní náhradou představuje závažný problém nejen kvůli svým 

devastujícím následkům, ale také kvůli vysoké finanční náročnosti léčby. Prodlužuje se i doba 

hospitalizace. Nezanedbatelná je i skutečnost, že infekce není problémem lokálním, ale ovlivňuje 

organismus jako celek. Závažnost podtrhuje fakt, že při ohromném nárůstu počtu implantovaných 

náhrad stoupá i přes veškerá preventivní opatření četnost infekčních komplikací v absolutních 

číslech. Díky pečlivé přípravě pacientů, zavedení supersterilních sálů a speciálnímu režimu na 

nich, díky lepší operační technice a preventivnímu podávání antibiotik byla incidence hluboké 

infekce snížena na dnes udávaná 1-3 % [1]. V případech reimplantací výskyt zánětlivých 

komplikací stoupá. Problematika léčby infekcí kloubních náhrad je komplexní a složitá.  

V současné době je většina nemocných léčena dvoudobou reimplantací, kdy se odstraněná 

infikovaná endoprotéza nahradí po dobu nutnou k vyléčení infekce speciální vložkou (spacerem). 

V druhém kroku je implantována nová endoprotéza. Průměrná doba mezi operacemi je okolo osmi 

týdnů, které pacient tráví dle metody různě dlouhou dobu na lůžku ortopedické kliniky, v zařízení 

následné péče a doma. 

Problematika infekčních komplikací kloubních náhrad je celosvětově velmi diskutované téma ze 

strany lékařů. V červenci 2013 došlo ve Philadelphii k  jednání všech světových odborníků na toto 

téma. Z intenzivního pracovního setkání vyšel mezinárodní konsenzus Proceedings of the 

International Concensus Meeting on Periprosthetic Joint infections [2], který je prvním 

celosvětovým doporučením správných postupů léčby. Předkládá zatím nejucelenější pohled na 

problematiku, neboť se ho účastnili specialisté různých odborností. Při bližším studiu zaráží fakt, 

že se tohoto jednání vůbec neúčastnili zástupci ošetřovatelství. Proto v něm ošetřovatelský pohled 

chybí, i přesto, že ošetřovatelská péče se neméně významnou měrou podílí na průběhu léčby 

a zásadně ovlivňuje její výsledek.  

 

1 Infekce kloubních náhrad 

U infekčních komplikací kloubních náhrad nás zajímají především dva faktory: cesta kontaminace 

infekčním materiálem a doba od operace do rozvoje infektu. Kontaminace může být peroperační, 

hematogenní, ale i iatrogenní pozdní exogenní kontaminace. Existuje několik klasifikačních 

systémů. Správná klasifikace umožní zlepšit preventivní opatření a je důležitá pro nastavení 

správné léčby. 

 

1.1 Klasifikace infekce kloubních náhrad 

V České republice je užívána klasifikace dle Coventryho. Rozlišuje tři typy infekce kloubní 

náhrady: 

- Časný infekt, vznikající v prvním, nejpozději ve třetím měsíci po operaci. Je vyvolán 

virulentním patogenem a projeví se nejčastěji po vysazení antibiotického krytí. 

- Mitigovaný infekt způsobený inokulací málo virulentního mikroorganismu vpraveného 

během operace. Typické je, že pacient nikdy neměl pocit perfektního fungování 

endoprotézy. Infekt se projeví v období 3 měsíců až dvou let po operaci. 
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- Pozdní hematogenní infekt způsobený hematogenní infekcí do té doby asymptomatického 

(dobře fungujícího) kloubu, vznikající dva a více let od operace.  

Tsukayama upozorňuje na v retrospektivní studii vyskytující se skupinu nemocných s domněle 

aseptickým uvolněním bez laboratorních a klinických známek infekce, u kterých chybnou 

diagnózu potvrdí peroperační kultivace [3], [4]. Trampuz udává výskyt časné infekce 29-45 %, 

odložené mitigované 23-41 % a pozdní 30-33 % [5]. 

 

1.2 Původci infekcí kloubních náhrad 

Patogeneze infekcí kloubních náhrad závisí na interakcích mezi mikroorganismy, implantátem 

a hostitelem [5]. Průběh onemocnění a výsledek léčby je závislý na typu infekčního agens, na jeho 

virulenci, citlivosti k antibiotikům a především na jeho schopnosti tvořit glykokalyx a formovat 

biofilm na povrchu implantátu. Bakterie mohou přežívat v biofilmu a nemusí tak být detekovány, 

jestliže je diagnóza založena pouze na standardním kultivačním vyšetření [5].  

Mnoho forem Staphylococcus aureus a koaguláza negativní stafylokoky jsou velkými producenty 

ochranné vrstvy zvané glykokalyx. Mezi další bakterie, které mají schopnost tvořit biofilm, patří 

streptokoky, legionely, klebsiely, aktinomycety, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. 

Nejefektivnější a v současnosti v podstatě jedinou možnou strategií, jak odstranit bakterie 

v biofilmu z organismu, je vyjmout celý implantát či tkáň, přičemž zároveň platí, že mladé sesilní 

bakterie jsou méně rezistentní vůči antibiotikům než staré sesilní formy nalézané u chronických 

infekcí. Jsou zkoumány nové technologie, jako je například uvolnění vysoké dávky antibiotik „na 

požádání“ novým mechanismem ultrazvukem spouštěného uvolňování [6].  

Mezi nejčastější původce infekce kloubních náhrad patří Staphylococcus aureus a v poslední době 

je zaznamenáván vysoký nárůst také koaguláza negativních stafylokoků. Velmi negativním 

faktorem je i fakt, že globálně dochází ke zvyšování prevalence na antibiotika rezistentních kmenů 

mezi původci nozokomiálních nákaz. 

 

1.3 Diagnostika 

Včasná a správná diagnostika je klíčová pro úspěšnou léčbu infekce implantátu. Jakákoli bolest či 

dyskomfort operované kloubní náhrady musí být uvažovány jako potenciální infekt, dokud není 

prokázána jiná příčina. Infekci endoprotézy lze lehce identifikovat v případě fistulace, nálezu 

hnisavého výpotku při operaci či při punkci nebo v případě vícečetných pozitivních kultivací. 

Nicméně mnoho infekcí kloubních náhrad se projevuje jen izolovanou bolestí operovaného kloubu 

nebo selháním implantátu [7].   

Časný infekt má akutní průběh, často s dramatickým rozvojem systémových známek infekce  

i sepse. Jako první se objevují večerní teplotní špičky, později přetrvávající febrilie. Lokálně 

nalézáme zarudnutí, otok, zduření, fluktuaci a zvýšenou teplotu kloubu. Nemocný trpí výraznou 

bolestí, která se na rozdíl od pooperační bolesti v čase nesnižuje, spíše naopak se stupňuje. Bývá 

přítomna náplň kloubu a hnisavá sekrece [7].   

V případě mitigované infekce se symptomy díky malé virulenci patogena projeví postupně. Velmi 

typické je, že pacient nebyl nikdy spokojen s výsledkem operace a od primoimplantace uvádí 

různorodé stesky. Obvykle se během měsíců zhoršuje funkce kloubu a zvyšuje bolestivost.  

V anamnéze zjišťujeme pooperační komplikace jako zpomalené hojení rány či přetrvávající 
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sekreci a zvýšené teploty. Lokální nález bývá chudý a mitigovaná infekce je proto často mylně 

diagnostikována a neúspěšně léčena jako aseptické uvolnění [8].   

Pozdní hematogenní infekce je způsobena infekcí do té doby asymptomatického kloubu. Vzniká 

obvykle za dva a více let po operaci, vždy po období bezvadné funkce kloubní náhrady. Patogen 

proniká do zdravého kloubu krevní cestou a průběh i klinický obraz infekce závisí na jeho 

virulenci.  

Hodnotíme-li změny v laboratorních vyšetřeních, pouze u 15 % pacientů s hlubokou infekcí 

endoprotézy dochází k vzestupu hladiny leukocytů [9].   

Sedimentace erytrocytů a především hladina CRP jsou nejpoužívanějším a také nejdůležitějším 

laboratorním testem prováděným při diagnostice infekce kloubní náhrady.  

V poslední době se pro diagnostiku septických stavů užívá stanovení hladiny prokalcitoninu  

v séru. V ortopedické praxi toto vyšetření však není příliš užívané, neboť jeho hladina je zvýšena 

především u akutních infekcí, kde je stanovení diagnózy jednoduché. V případech mitigovaných 

infekcí, způsobených málo virulentními kmeny, je přínos tohoto drahého testu malý [9]. 

Nezbytnou součástí diagnostiky infekce kloubní náhrady je rentgenový snímek. V případě 

přítomné píštěle se dříve prováděla fistulografie. Tento postup však s sebou přináší riziko 

superinfekce a alergické reakce při aplikaci kontrastní látky a také jeho přínos pro diagnostiku 

není zásadní [7].   

Další zobrazovací metodou užívanou v diagnostice infekce je scintigrafie. Klasická třífázová 

kostní scintigrafie za užití Technecia Tc-99 má malou specifitu a nelze z ní diferencovat mezi 

septickým a aseptickým uvolněním [4]. 

Ultrazvuk, CT a magnetická rezonance nepředstavují zásadní přínos v diagnostice infekce. 

Přínosnější je SPECT vyšetření umožňující přesnou lokalizaci ložiska zánětu [7]. 

Punkce kloubu je v současnosti pokládána za nejdůležitější postup v diagnostice hluboké infekce 

kloubních náhrad. Punktát se hodnotí nejprve cytologicky. Klíčové je mikrobiologické zhodnocení 

punktátu, které se provádí jak mikroskopicky, tak kultivačně. Kultivace by měla být prodloužena 

na 5-14 dní. Při pozitivním kultivačním nálezu je nezbytná přesná identifikace agens a jeho 

citlivosti na antibiotika.  

Nové vyšetřovací postupy jako sonifikace a molekulárně genetické techniky (např. PCR) přinášejí 

stále více a přesnějších výsledků, které je možné využít nejen k diagnostice ale i k volbě 

léčebného postupu.  

 

1.4 Terapie 

Terapie infekce kloubní náhrady je velice náročná a neexistuje jediná doporučená metoda, tzv. 

metoda volby. Jednotlivá pracoviště jsou při výběru metody stále ještě ovlivněna historickými 

zkušenosti regionu tzv. školou. V poslední době se ale stále více uplatňuje individuální volba typu 

metody pro jednotlivého pacienta. V tomto snažení výrazně pomohla aktivita profesorů Parviziho 

a Gherkeho, kteří v roce 2013 uspořádali mezinárodní konsenzus, jehož výstupem je publikované 

souhrnné doporučení k diagnostice a léčbě infekčních komplikací [10]. 
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1.4.1 Pouhá antibiotická terapie  

Léčba infekce kloubní náhrady pouhou antibiotickou léčbou je bohužel neúčinná [11]. Pouhým 

podáváním antibiotik infekci kloubní náhrady v podstatě nemůžeme vyléčit. Důvodem je způsob 

života bakterií na kloubní náhradě. Podávání antibiotik je bohužel stále prvním pokusem, jak 

infekci endoprotézy zaléčit [7]. Nejenom, že se tím infekce nevyléčí, ale potlačí se její příznaky, 

tím se převede do chronicity se všemi negativními důsledky, jako je třeba ztráta kostní hmoty. 

 

1.4.2 Revize, debridement s ponecháním implantátu 

Revize, debridement s ponecháním implantátu je výkon, který je pro nemocného i lékaře ideálním 

řešením. Spočívá v chirurgické revizi kloubní náhrady, pečlivém a radikálním debridement.  

V rámci tohoto výkonu jsou vždy měněny všechny vyměnitelné části endoprotézy, jako je 

například artikulační vložka, hlavička či plato. To umožní nejen debridement v obtížně 

dostupných oblastech kloubu a omezí eventuální množství bakterií, ale také nově dosáhnout 

optimální stability implantátu.   

Pro úspěch léčby je nezbytné dodržet indikační omezení, kdy revizi, debridement s ponecháním 

implantátu indikujeme pouze v intervalu maximálně 2-3 týdny od rozvoje příznaku infekce. 

Nezbytné je dále použít antibiotika dobře pronikající do biofilmu, jako je například rifampicin. 

 

1.4.3 Jednodobá reimplantace 

Principem jednodobé reimplantace je odstranění infikované kloubní náhrady a reimplantace nové 

endoprotézy v rámci jedné operace. Nezbytnou podmínkou úspěchu je užití lokálních nosičů 

antibiotik. Nejčastěji se používá kostní cement (polymethylmetakrylát) s antibiotiky.  

 

1.4.4 Dvoudobá reimplantace 

Dvoudobá reimplantace je nejčastěji užívaným postupem při léčbě infekce kloubních náhrad. 

Jejím principem je odstranění infikované kloubní náhrady, radikální debridement a po době nutné 

ke zhojení infekce je provedena reimplantace nové endoprotézy.  

Na období mezi oběma operacemi je nyní nejčastěji stabilizován kloub pomocí speciálního 

temporerního implantátu, zvaného spacer (optimální český název není znám). V případě, že spacer 

nemůžeme (z důvodů nedostatečného kostního lůžka), či nechceme (u interně vážně nemocných, 

drogově závislých) použít, je indikována resekční artroplastika. Délka tohoto období není přesně 

stanovena. Nedržíme se učebnicově stanovených 6 týdnů, ale rozhodujeme se na základě 

celkového stavu pacienta, lokálního nálezu a laboratoře (dynamika CRP). Někteří autoři, jako 

např. Zimmerli, doporučují i zkrácení tohoto intervalu v případech infekce dobře citlivé  

na antibiotika u imunitně zdravých nemocných. Tento postup však ztrácí výhody dvoudobé 

reimplantace (zhojení měkkých tkání, rekonvalescence pacienta, možnost změny antibiotické 

terapie v případě zpomaleného hojení infekce) a obecně se spíše preferuje prodloužení  

intervalu [12]. 

Nejčastějším materiálem k přípravě spaceru je kostní cement. Uvolňování antibiotik přidaných do 

kostního cementu je komplexní proces, závisící hlavně na typu kostního cementu a jeho přípravě. 

V současné době je možnost užít firemně připravený kostní cement nejen s gentamicinem, ale  

i s kombinací klindamycin-gentamicin a vankomycin-gentamicin [13]. Přestože se všeobecně 
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preferují továrně připravené kostní cementy, v případech kdy potřebujeme zvolit dle citlivosti jiná 

antibiotika, můžeme je domíchat do kostního cementu až na sále.  

Spacery se zpočátku modelovaly chirurgem na sále. Nyní je k dispozici několik různých postupů. 

Principiálně dělíme spacery na ty, jež neumožňují pohyb tzv. statické a ty, které pohyb v kloubu 

umožňuji tzv. mobilní, artikulované. Statické spacery jsou užívány především v oblasti kolenního 

kloubu u větších defektů kosti a měkkých tkání a u lokte či hlezna. Artikulované spacery 

preferujeme v oblasti kyčle, ramena a v oblasti kolena u menších kostních defektů a při 

uspokojivém stavu vazového aparátu. Artikulované spacery dělíme na chirurgem z ruky 

modelované na sále (hand made), endoproprotézy užité jako spacer (ať již resterilizované či 

speciální implantáty Prostalac), spacery z formy a spacery továrně vyrobené (ready made).   

Spacery chirurgem z ruky modelované na sále (hand made) přinášejí veliké nároky na zkušenost  

a prostorovou představivost operatéra. Také kongruence kloubní plochy není optimální. V oblasti 

ramena a kyčelního kloubu mají ještě uspokojivé výsledky, ale v oblasti kolena jsou provázeny 

velmi častou nestabilitou [7].   

Jako spacer můžeme také užít resterilizovanou kloubní náhradu obalenou kostním cementem  

s antibiotiky. To sebou však přináší problémy časové i právní. Proto se spíše jako endoprotéza  

ve funkci spaceru užívaly speciální implantáty jako Prostalac. V poslední době se užívají stále 

méně, neboť jsou relativně drahé, operační technika a příprava je složitá a dlouhá. Také část 

implantátu, především krček, hlavice a artikulační plocha jsou antibakteriálně neošetřené a je tak 

teoreticky zvýšené riziko reinfekce.     

Příprava spaceru z formy přináší nejen standardizaci procesu přípravy spaceru, ale také možnost 

zvolit antibiotikum dle citlivosti. Příprava spaceru na sále ale výrazně prodlužuje operační čas. 

Nevýhodou variant bez kovového armování je také častá zlomenina těla spaceru [13]. 

V současné době jsou preferovány továrně vyrobené (ready made) mobilní (artikulované) spacery. 

Jejich výhodou jsou především výborné funkční výsledky, jednoduchá operační technika. Pro 

operatéra je velmi snadné zvolit správnou velikost, neboť má k dispozici sadu zkušebních 

plastových verzí. Určitou nevýhodou je vyšší cena a nemožnost přidat antibiotika u rezistentních 

infekcí. Nyní jsou však již dostupné továrně vyrobené spacery s antibiotickou kombinací 

gentamicin-vankomycin, nebo lze přidat antibiotika do kostního cementu fixujícího spacer. 

 

1.4.5 Záchranné operace 

Ne vždy se podaří zachránit původní implantát či reimplantovat nový. V těchto případech je 

volbou řešení, které pacientovi sice nevrátí plnou funkci kloubu, ale umožní vyléčit infekci  

a přinese úlevu od bolesti. Především v případě reinfekce endoprotézy se vždy musíme pečlivě 

rozhodnout, zda se pokusit o další reimplantaci či zda volíme záchrannou operaci. Postup volíme 

především dle přání pacienta, ale také podle celkového stavu nemocného, typu infekčního agens, 

stavu měkkých tkání a kostního lůžka i kritického zhodnocení našich možností. Záchranné operace 

volíme jako definitivní řešení při nespolupráci pacienta (senilní demence), v případě interních 

kontraindikací, při technické nemožnosti reimplantovat endoprotézu (to ale v současné době je 

díky novým postupům velmi řídké), v případě z jiných důvodů nechodících pacientů (např. 

paraplegie), u nemocných s těžkým imunodefektem a u drogově závislých. 
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1.4.6 Amputace 

Amputace je posledním řešením infekce kloubních náhrad. Její indikace není zcela raritní. 

Indikujeme ji především v oblasti kolenního kloubu a to především v případech život ohrožující 

sepse, stavech po opakovaných revizích s přetrvávajícími bolestmi a v případech výrazných 

kostních ztrát, výrazných flekčních kontraktur a rozsáhlých defektů měkkých tkání.  

 

2 Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s infekcí kloubních náhrad 

Operace kloubních náhrad jsou prováděny zejména za účelem ulevit pacientovi od bolesti a zlepšit 

pohyb kloubu, ve kterém došlo k výrazným destruktivním změnám [14], a tím mu umožnit znovu 

žít kvalitní soběstačný život. Ačkoli totální endoprotézou lze nahradit dnes již jakýkoli kloub, 

mezi nejčastěji prováděné výměny stále patří totální endoprotéza kyčelního a kolenního kloubu. 

Nejčastěji jsou používány endoprotézy vyrobené z kovů, vysoce odolných plastů a polymerů. 

Nejnovější technologie vedly ke zvětšení rozsahu pohybu v umělém kloubu, k jeho výraznější 

stabilitě a velmi nízkému opotřebování. Minimálně invazivní chirurgické postupy umožňují rychlé 

hojení, krátkou hospitalizaci a efektivní rehabilitaci [15]. 

Nejčastějšími problémy pacientů, které vedou k operaci endoprotézy, jsou bolest a disabilita. 

Degenerativní změny v kloubech vznikají nejčastěji při osteoartritidě. Dalšími častými indikacemi 

jsou úrazy a vrozené vady. 

Bolest, která je dominujícím příznakem u pacientů, může být natolik intenzivní, že vede z počátku 

k omezení, později k úplnému nepoužívání postiženého kloubu, což s sebou nese významné 

následky. Ochabují svaly a pohyb v kloubu se stává více omezený a pro pacienta náročný. 

Podstatným faktorem, který významně ovlivní pooperační ošetřovatelskou péči, je způsob 

uchycení endoprotézy. Pohybový režim pacienta bude záviset na tom, zda mu byla aplikována 

endoprotéza cementovaná, hybridní či necementovaná. Cementované endoprotézy umožňují téměř 

okamžitou zátěž a rychlejší rehabilitaci. Naopak necementované endoprotézy vyžadují dostatek 

času pro správnou kostní integraci, zátěž končetiny je možná postupně až po určité době a celý 

proces rehabilitace je zdlouhavější. 

V závislosti na věku pacienta, délce operačního výkonu a typu anestézie se časná pooperační péče 

zaměřuje na monitoring kardiovaskulárního systému, je prováděna prevence krvácení a šoku, 

nutná je úleva od bolesti a úzkosti, pozornost je zaměřena na nauzeu a zvracení a také zejména  

u starých pacientů důsledně dbáme na zajištění tepla v lůžku a tím udržování tělesné normotermie. 

Již v tomto období je nezbytná prevence komplikací, zejména infekce, tromboembolické nemoci, 

uvolnění či dokonce luxace endoprotézy. Mezi nejzávažnější komplikace patří infekce kloubní 

náhrady.  

Prakticky po celé pooperační období, období rekonvalescence a u některých zejména starých 

pacientů zůstává doživotně riziko pádu. Sestra spolu s dalšími členy zdravotnického týmu je 

odpovědná za edukaci pacienta před propuštěním z hospitalizace, která musí být zacílena zejména 

na oblast rizik, na prevenci komplikací. 

Rozsah ošetřovatelských problémů je úzce spjat s typem infekce. U časné akutní infekce se 

prolínají problémy z období pooperačního již s nově vznikajícími problémy souvisejícími 

s infekcí. Mnohé cíle zejména dlouhodobé stanovené pro období pooperační (po primoimplantaci) 

ještě nebyly splněny nebo jen částečně, nastavené ošetřovatelské intervence jsou stále prováděny  
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a již je třeba aktivně reagovat na nově vznikající problémy, které u pacienta vznikají v souvislosti 

s akutním zánětem. Objevuje se vzrůstající tělesná teplota, nová ataka bolesti se zarudnutím  

a omezením funkce kloubu, s náplní kloubu. Lékařem jsou indikována antibiotika a pacienta je 

třeba připravit na další operaci. 

U mitigované infekce jsou obtíže pacienta chronické a velmi diskrétní, podobné těm, které měl 

před primoimplantací.  

U pozdní formy infekce záleží většinou na virulenci patogena a celkovém stavu pacienta. Podle 

toho se odvíjí akutnost nově vznikajících ošetřovatelských problémů. Základní onemocnění 

pacienta významně ovlivňují ošetřovatelskou péči a jsou rozhodující pro volbu typu další léčby.   

Mezi možné projevy infekce zejména pozdní patří sekrece. V ošetřovatelském procesu se bude 

třeba zaměřit na porušenou integritu kůže a zejména tkáně. Budou nastaveny intervence zahrnující 

péči o ránu. U mitigované infekce nemusí být přítomno ani zarudnutí, i bolest může být zcela 

minimální.  

V případě akutní infekce velmi virulentním kmenem u polymorbidního pacienta často bojujeme 

s celkovou sepsí o jeho živost. Zde se jako prioritní stává péče o zachování a stabilizaci 

fyziologických funkcí, důsledná prevence dekubitů. Fyziologické funkce a další parametry jsou 

nepřetržitě monitorovány na jednotkách intenzivní péče či dokonce na anesteziologicko-

resuscitačních odděleních.  

V případě méně virulentní infekce se do popředí dostávají také sociopsychologické problémy 

pacientů. Zklamání z nastalé komplikace často doprovázené nedostatkem informací a někdy  

i neprofesionálním přístupem zdravotníků, mohou být zcela dominantními problémy. V této 

situaci se pacient připravuje na novou operaci a zvládnutí nových problémů dalšího pooperačního 

období.  

Výrazně akcentované mohou být i sociální problémy. Je třeba si uvědomit, že období diagnostiky 

zánětu může být i poměrně zdlouhavé. Specializovaných center, která poskytnou nejkvalitnější 

výsledky jak diagnostiky, tak léčby, není mnoho a jsou často pro pacienty těžko dostupná nejen 

pro vzdálenost od místa bydliště, ale také pro kapacity těchto zařízení.  

V časném pooperačním období se u některých pacientů zejména starších, polymorbidních 

a v případech, kdy operace trvala dlouho, objevují kvalitativní poruchy vědomí, které lze prokázat 

MMSE. Z tohoto hlediska je rizikovější jednodobá reimplantace, dvoudobá reimplantace 

s použitím rigidních a z formy tvořených spacerů. 

Problémem, na který si mohou pacienti stěžovat v období, kdy začínají znovu chodit, je vrzání 

v operovaném kloubu. Tyto stížnosti bývají u pacientů s implantovaným artikulovaným spacerem 

zejména továrně vyrobeným. Tento typ umožňuje větší rozsah pohybu, naléhající plochy jsou 

kongruentní, ale při pohybu se o sebe třou povrchy z kostního cementu, který je porézní. Rigidní 

spacery se nehýbou, jsou stabilní, a tedy nemohou vrzat. Přinášejí ale jiné obtíže, dochází ke 

kontrakturám měkkých tkání a následně k výrazně horším funkčním výsledkům po reimplantaci, 

která bývá náročná. Nevržou ani z ruky vytvořené spacery, neboť jejich nekongruentní povrchy 

neumožňují správný pohyb v kloubu, který je volný a nestabilní. 

V souvislosti se zdravotními a ošetřovatelskými problémy bývá u pacientů různou měrou narušena 

jejich sebepéče v oblasti koupání, při oblékání a při vyprazdňování. 

Ošetřovatelské problémy, které nalézáme pravidelně u všech pacientů s infekcí kloubní náhrady, 

se vyskytují v oblasti pohybové aktivity a souvisí s různou mírou porušenou funkcí operovaného 
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kloubu. Dokonce i u mitigované infekce je vždy přítomna, často jako jediný symptom. U pacientů 

se pravidelně setkáváme s problémy s chůzí, se zhoršenou pohyblivostí a s problémy při 

přemisťování se. Celkově špatný zdravotní stav může vést až k úplnému upoutání na lůžko, ale to 

již není typické pro všechny pacienty s infekcí kloubní náhrady. 

Vycházíme-li z faktu, že často zásadním problémem, který vede pacienta k rozhodnutí podstoupit 

poměrně náročnou operaci (primoimplantaci) je právě porucha funkce kloubu, je znovu objevení 

tohoto symptomu z důvodu infekce pro něho obrovským zklamáním zejména pokud po zdárné 

primoimplantaci byl po různě dlouhou dobu prakticky bez obtíží. Ošetřovatelské problémy 

plynoucí z porušené funkce infikovaného kloubu jej budou obtěžovat více méně po celou dobu 

léčby. Jde o mimořádně frustrující fakt s dalekosáhlými bio-psycho-sociálními následky.  

Kvalitní ošetřovatelská péče vycházející z dobré znalosti a precizní identifikaci specifických 

ošetřovatelských problémů u pacientů s infektem kloubní náhrady má nezastupitelné místo 

při jejich léčbě. 
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PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Health Literacy in the Czech Republic 

 

HAMPLOVÁ Lidmila, HULINSKÝ Petr, JEXOVÁ Soňa, PEKARA Jaroslav 

 

ABSTRACT: 

WHO defines health literacy as the cognitive and social ability to obtain, read, understand and use 

health care information to make appropriate health decisions and follow instructions for treatment. 

Health literacy is narrowly connected to our personality development. No advanced medical 

technologies can fulfil the expectations if they are not accompanied by people’s interest in health, 

shared responsibility of individuals, families, schools, and other organisations in health care, and 

by supporting the ability to choose health in everyday life. 

 

Keywords: National plan of health literacy development in the Czech Republic. Health support. 

Health literacy. 

 

ABSTRAKT: 

WHO definuje zdravotní gramotnost jako kognitivní a sociální dovednost, která determinuje 

motivaci a schopnost jednotlivců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim 

a využívat je k rozvoji a udržení dobrého zdraví. Zdravotní gramotnost se bezprostředně váže na 

rozvoj osobnosti každého člověka. Ani stále dokonalejší medicínské technologie nesplní 

očekávání, pokud nebudou provázeny zájmem občanů o vlastní zdraví, sdílenou odpovědností lidí, 

rodin, škol, organizací i institucí v oblasti péče o zdraví a posilováním schopností rozhodovat se 

pro podporu zdraví v běžném životě.  

 

Klíčová slova: Národní plán rozvoje zdravotní gramotnosti České republiky. Podpora zdraví. 

Zdravotní gramotnost. 

 

Úvod 

Zdravotní gramotnost je jedním z významných faktorů ovlivňujících jak úroveň a rozložení 

zdravotního stavu obyvatel, tak i účinnost, hospodárnost a kvalitu péče o zdraví a výsledky 

i dopad činnosti zdravotnictví. Zdravotní gramotnost je nepostradatelným nástrojem 

i charakteristikou zdravé demokratické společnosti.  

Zdravotní gramotnost je jednak vlastností jednotlivců a jednak schopností systému péče o zdraví 

jednat vstřícně vůči všem občanům, a zejména pacientům. Investice do zdravotní gramotnosti jsou 

velmi potřebné a efektivní investice. Relevantními, mezinárodně srovnatelnými ukazateli bylo 

doloženo, že zdravotní gramotnost v České republice je nízká. 
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1 Reprezentativní výzkum zdravotní gramotnosti v České republice 

Smyslem realizace reprezentativního výzkumu zdravotní gramotnosti dospělé populace v České 

republice bylo zmapování výchozího stavu před zahájením intervenčního programu zaměřeného 

na změnu zdravotního uvědomění a zdravotního chování. Validní data o stavu zdravotní 

gramotnosti obyvatel ČR dosud chyběla. Záměrem, kromě možnosti sledovat změny během 

implementace programových kroků, bylo též porovnání situace v České republice s dalšími 

zeměmi Evropské unie. Replikována byla studie, která se v roce 2011 realizovala v osmi zemích 

EU s využitím identické metodologie sběru dat a jejich zpracování. 

 

1.1. Metodika studie 

Sběr dat u reprezentativního výběru více než 1 000 respondentů ve věku 15 let a výše metodikou 

CAPI provedla agentura PPM Factum v prvé polovině ledna 2015. 

K posouzení zdravotní gramotnosti byl přeložen dotazník o 90 položkách, použitý v původní 

studii. Jádrem dotazníku byla baterie 47 otázek, která operacionalizovala propracovaný model 

zdravotní gramotnosti: 

 

 

Tabulka 1  Indexy zdravotní gramotnosti 

Zdroj: MZ ČR, 2015 

Odpovědi na čtyřpoložkových Likertovských škálách byly zpracovány do standardizovaných 

indexů zdravotní gramotnosti v oblasti zdravotní péče, zdravotní gramotnosti v oblasti prevence 

nemocí, zdravotní gramotnosti v oblasti podpory zdraví a zdravotní gramotnosti celkové. Krom 

toho byly zjišťovány informace o subjektivním zdravotním stavu respondenta, závažnosti 

zdravotních problémů, frekvence návštěv lékaře, dále pak sociekonomický a sociodemografický 

status dotazovaných osob. 
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Graf 1Zdravotní gramotnost ve vybraných zemích EU   

Zdroj: MZ ČR, 2015 

 

Celková zdravotní gramotnost, v porovnání s průměrem  osmi zemí EU je nižší, zaostává 

především za zeměmi, které v této oblasti představují špičku, tj. Nizozemsko, Irsko, Německo 

a Polsko, jak dokládá následující graf. 

 

 

Graf 2 Zdravotní gramotnost v ČR   

Zdroj: MZ ČR, 2015 

 

Z porovnání zdravotní gramotnosti v jednotlivých oblastech vyplývá, že nejhorší situace je ve 

sféře podpory zdraví, naopak poměrně slušná úroveň je v porozumění a orientaci v oblasti 

zdravotní péče. 
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Graf 3 Zdravotní gramotnost v ČR dle věku 

Zdroj: MZ ČR, 2015 

 

 

Z demografických a socioekonomických faktorů má na zdravotní gramotnost velký vliv věk 

respondentů: s rostoucím věkem lineárně klesá frekvence pozitivního skóre zdravotní gramotnosti. 

 

 

Graf 4 Zdravotní gramotnost v ČR a úroveň dosaženého vzdělání 

Zdroj: MZ ČR, 2015 

 

Podobná souvislost je zaznamenávána u ukazatele nejvyššího dosaženého vzdělání: s rostoucí výší 

dosaženého vzdělání narůstá frekvence vyšší úrovně gramotnosti, a to ve všech jeho složkách. 
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Graf 5 Zdravotní gramotnost v ČR a sociální status 

Zdroj: MZ ČR, 2015 

 

Zdravotní gramotnost stoupá rovněž se subjektivním sociálním statusem, tedy s hodnocením 

postavení vlastní osoby na sociálním žebříčku. 

 

 

Graf 6 Zdravotní gramotnost v ČR a BMI 

Zdroj: MZ ČR, 2015 

 

Zdravotní gramotnost se projevuje jako důležitý faktor u hmotnosti respondentů vyjádřené 

hodnotou Body Mass Indexu.  
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Graf 7 Zdravotní gramotnost v ČR a cvičení 

Zdroj: MZ ČR, 2015 

Z jednotlivých ukazatelů zdravotního chování byla zaznamenána nejsilnější souvislost mezi 

úrovní zdravotní gramotnosti a frekvencí tělesných cvičení, méně už souvislost s kouřením nebo 

pitím alkoholických nápojů. 

 

1.2 Závěry 

Z prvního reprezentativního šetření zdravotní gramotnosti vyplynulo, že Česká republika ve všech 

složkách zdravotní gramotnosti zaostává za nejlepšími zeměmi EU. Zvláště nepříznivá situace je 

v oblasti podpory zdraví, tedy ve schopnosti získat informace týkající se chování posilujícího 

zdraví, schopnosti vyhodnotit je, interpretovat je a chovat se v intencích těchto informací. 

Zdravotní gramotnost je podmíněna některými socioekonomickými a demografickými 

proměnnými, především věkem, vzděláním a sociálním statusem, a na druhé straně se jeví jako 

faktor podmiňující faktické zdravotní chování, jako je tělesná aktivita a udržování tělesné 

hmotnosti. 

 

2 Národní plán rozvoje zdravotní gramotnosti České republiky 

V návaznosti na zahraniční i domácí zkušenosti a na základě poznání stávající situace je nezbytné 

zlepšit zdravotní gramotnost v České republice v celku i ve vymezených cílových skupinách 

a doložit její zvýšení v měřitelných jednotkách. Rovněž je žádoucí připravit dlouhodobě a cílově 

orientovaný Národní plán rozvoje zdravotní gramotnosti. 

Zhodnocení dosavadní úrovně zdravotní gramotnosti v České republice a studium efektivních 

metod zlepšování zdravotní gramotnosti vedlo k vymezení šesti základních oblastí, které se staly 

motivem pro přípravu Národního plánu rozvoje zdravotní gramotnosti, který je v současné době 

zpracováván Ministerstvem zdravotnictví a dokončen bude do konce roku 2015.  

Základní oblasti strategického dokumentu budou  

1. Strategie soustavného rozvoje zdravotní gramotnosti. 

 Připravit strategický dokument: Národní plán rozvoje zdravotní gramotnosti.  
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 Vytvořit potřebnou platformu pro zajištění udržitelného rozvoje a koordinace dílčích 

projektů. 

 Zlepšit zdravotní gramotnost v České republice v celku i ve vymezených sociálních 

skupinách jako jednu z podmínek udržitelného rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti.  

 

2. Informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti 

 Zvýšit hodnoty zdravotní gramotnosti ve srovnání s prvním měřením v lednu 2015. 

 

3. Výchova a vzdělávání 

 Zvýšit zdravotní gramotnost adolescentů v České republice s využitím lékařů primární 

péče, a tím zároveň ovlivnit úroveň zdravotní gramotnosti v širší populaci. 

 Průběžné vzdělávat pedagogické pracovníky v rámci všech úrovní vzdělání, seznámit je  

s oblastí zdravotní gramotnosti a zlepšit jejich schopnost působit v oblasti zdravotní 

gramotnosti a podílet se na zvýšení zdravotní gramotnosti žáků a studentů. 

 Vytvoření a realizace motivačního programu „Zvýšení sdílené odpovědnosti za zdraví  

ve vztahu k rizikovým faktorům životního stylu“ 

 Zvýšení motivace, formování vhodných postojů a aktivního přístupu vybraných cílových 

skupin k rozhodování ve prospěch zdraví prostřednictvím rozvíjení osobních a sociálních 

dovedností s důrazem na sociální kontext rozhodování a sociální, ekonomické  

a environmentální faktory zdraví. 

4. Výzkum a hodnocení - monitoring zdravotní gramotnosti v populaci České republiky 

 Pravidelné poskytování validních a mezinárodně srovnatelných dat o změnách zdravotní 

gramotnosti, k nimž dochází v souvislosti s aktivitami v rámci programu Zdraví 2020, 

jejich vyhodnocování a identifikaci oblastí a problémů, na něž je třeba zaměřit pozornost. 

5. Zvýšení relevance a správnosti zdravotních informací v mediích 

 Zlepšení zdravotní gramotnosti českých novinářů se záměrem omezit šíření nebezpečných 

neověřených informací o zdraví a zdravotnictví a omezit vliv alternativních směrů. 

 Podpora zdravotní gramotnosti občanů. 

6. Portál „Z2020 Navigátor“ přehled dobré praxe pro implementaci Zdraví 2020 v ČR 

 Zlepšit zdravotní gramotnost v České republice jako jednu z podmínek udržitelného 

rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti, za využití konkrétních praktických příkladů pro 

implementaci Zdraví 2020 v podmínkách ČR.   

Finanční zdroje by měly být k dispozici v souladu s Národní strategií ochrany a podpory zdraví 

a prevence nemocí. Do konce roku 2015 by mělo být schváleno definitivní znění akčního plánu. 

S jeho realizací se počítá v období 2016 – 2020. V roce 2017 bude předložena kontrolní zpráva 

a na základě jejího hodnocení bude akční plán upraven. Závěrečná hodnotící zpráva bude 

předložena v roce 2021. 

S ukončením akčního plánu se počítá do konce roku 2020, se závěrečnou hodnotící zprávou v roce 

2021. Soustavný rozvoj zdravotní gramotnosti by se ovšem měl stát trvalou a prioritní strategií  

i v dalších obdobích.   
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Závěr 

Zdravotní gramotnost představuje slibný, účinný a efektivní příspěvek ke zdravotní strategii, 

jejímž smyslem je dosáhnout co nejvyššího zdraví lidí. Peníze vynaložené na zdraví jsou zdravé 

investice. Úsilí směřující ke zlepšení zdravotní gramotnosti je v souladu s programem Zdraví 

2020, odpovídá záměrům evropské zdravotní politiky a je jedním z důležitých realizačních 

nástrojů Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Rozvoj zdravotní 

gramotnosti, který využívá zahraniční zkušenosti a staví na vědeckých poznatcích i analýzách, je 

jednou z nesporných priorit účinné zdravotní politiky v 21. století. 

 

LITERATURA: 

[1] HLS-EU Consortium . Comparative Report of health literacy in Eight EU Member States. 

The European Health Literacy Survey HLS-EU [on-line]. 2012. Dostupné z: www.health-

literacy.eu. 

[2] Ministerstvo zdravotnictví: Zdraví 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 

21. století. Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014. ISBN 978-80-85047-48-6. 

[3] Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zpráva o zdraví obyvatel České republiky. Praha, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014. ISBN 978-80-85047-49-3. 

[4] Ministerstvo zdravotnictví: Zdraví 2020. Národní strategie ochrany a podpory zdraví 

a prevence nemocí. Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014. ISBN 978-80-85047-47-9. 

[5] WHO. Health Literacy. The Solid Facts [on-line]. 2013. Dostupné 

z www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf. 

 

KONTAKT 

MUDr. Lidmila Hamplová PhD. 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5, Duškova 7 

hamplova@vszdrav.cz 

 

http://www.health-literacy.eu/
http://www.health-literacy.eu/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf


57 

 

VZDELÁVANIE A KOMPETENCIE SESTIER V SR A ČR 

Education and competence of nurses in Slovakia and the Czech Republic 
 

MAZALÁNOVÁ Anna, NĚMCOVÁ Jitka, HULINSKÝ Petr 

 

ABSTRACT:  

The paper clarifies the issue of the education and competencies of nurses in Slovakia and the 

Czech Republic. Paper focuses also to the very definition of the term "competence" and more 

thorough analyses competencies of nurses in Slovakia and the Czech Republic. From the 

perspective of the legal legislation, the special attention is paid to lifelong learning of healthcare 

professionals. 

 

Keywords: competence, nurse, lifelong learning, legislation. 

 

ABSTRAKT: 

Cieľom príspevku je objasnenie problematiky systému vzdelávania a kompetencií sestier 

v krajinách SR a ČR. Príspevok sa ďalej zameriava na vymedzenie samotného termínu 

„kompetencie“ a dôkladnejšie analyzuje kompetencie sestier v Slovenskej a Českej republike. 

Osobitú pozornosť venujeme i celoživotnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov z pohľadu 

právnej legislatívy.  

 

Kľúčová slova: kompetencie, sestra, celoživotné vzdelávanie, legislatíva. 

 

Úvod 

Pri zmene vzdelávania (prechod od stredoškolského na vysokoškolské vzdelávanie) bolo 

potrebným zaoberať sa i zmenou kompetencií profesii sestry. Slovenská komora sestier 

a pôrodných asistentiek považovala za svoju zodpovednosť stanoviť nové spôsobilosti, ktoré 

vzdelaní odborníci v ošetrovateľstve nadobudnú. 

Reflektuje sa v nich kľúčový problém rozvíjania ošetrovateľskej praxe, na základe nového 

profesionálneho vzdelávania. Kompetencie sestier a pôrodných asistentiek sú vo vzájomnej 

súvislosti s ich vzdelaním, preto sa v Stratégii WHO 2000 uvádza, že vzdelávanie sestier 

a pôrodných asistentiek by malo byť zamerané na spôsobilosť, ktorá sa definuje ako široko 

koncipovaná formulácia, vychádzajúca z ošetrovateľskej praxe, v ktorej sa rámcovo opisujú 

vedomosti a s nimi súvisiace zručnosti, postoje a psychomotorické prvky (Sekáčová, 2009). 

Medzinárodná rada sestier (ICN) vypracovala v roku 2003 Model realizácie štruktúry kompetencií 

pre sestry, v ktorom uvádza definíciu kompetencií z roku 1997 ako úroveň výkonu 

demonštrujúceho efektívnu aplikáciu vedomostí, schopností a úsudku (Hanzlíková, 2011, s. 66). 

V tejto súvislosti považujeme za dôležité  samotné vymedzenie pojmu kompetencie. Ako uvádza 

McMullan et al. (2002, s. 285, podľa: Kurucová, Gurková a kol. 2014) upozorňujú na pojmovú 
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konfúziu a zamieňanie anglických pojmov competence – competency – capability – performance. 

Manley et al. (2000, podľa: Kurucová, Gurková a kol. 2014) zdôrazňujú diferencovanie významov 

medzi pojmami competence a competency. Pojem competence sa podľa autorov vzťahuje 

k vykonávaniu povolania, opisu činností, správania alebo výsledkov, ktoré by mal jednotlivec 

preukázať v rámci výkonu svojho povolania. Competence tak môžeme preložiť prostredníctvom 

slovenského ekvivalentu – spôsobilosť ku výkonu povolania, právomoc alebo oprávnenie 

k činnosti. Na druhej strane, pojem competency sa vzťahuje k osobe, ktorá danú činnosť 

vykonáva, k jej podstatným charakteristikám a kvalitám, ktoré vedú ku efektívnemu vykonávaniu 

povolania. Competency sa tak vzťahuje k významu slovenského pojmu schopnosti, spôsobilosti 

sestry. Woodruffe (1993) podobne vymedzuje pojem competence ku danému povolaniu, zatiaľ čo 

pojem competency ku správaniu jednotlivca v rámci vykonávania odborných činností. 

Kompetencie môžeme chápať ako prienik vedomostí, zručností a postojov (Hrmo, Turek, 2003; 

Smith, 2012 podľa Kurucová, Gurková a kol. 2014). 

1 Kompetencie sestier v SR 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) z vlastnej iniciatívy v spolupráci 

s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) zriadila pracovnú odbornú komisiu, 

ktorá pripravovala kompetencie sestier a pôrodných asistentiek. Pritom sa opierala o skúsenosti 

a poznatky z iných krajín a vychádzajúc z vlastnej domácej situácii, pripravila návrhy na 

stanovenie kompetencií v Slovenskej republike. Po úprave  konečnej verzie Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo Vyhlášku MZ SR č. 364/2005 Z.z. z 2. júna 2005 

Vyhláška určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci 

s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne 

a v spolupráci s lekárom. S takto stanovenými kompetenciami a rozsahom ošetrovateľskej praxe 

neboli SK SaPA ani vykonávatelia ošetrovateľskej starostlivosti úplne spokojní. Vyhláška totiž 

neupravuje kompetencie v súlade s úrovňou vzdelávania slovenských sestier a pôrodných 

asistentiek (Hanzlíková, 2011, s. 66). Vyhlášku MZ SR č. 364/2005 Z. z. určuje rozsah 

ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe 

pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom. 

Nižšie uvádzame ustanovenia §2, kde je uvádzaný rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej 

registrovanou sestrou samostatne4: 

a) identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity a zabezpečuje 

alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním, 

b) rozhoduje o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti 

v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity, ktorej poskytuje ošetrovateľskú 

starostlivosť, 

c) podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, 

d) podieľa sa na tvorbe štandardov v ošetrovateľstve a v ošetrovateľskej starostlivosti, 

e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je  

v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť, 

f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osoby, 

g) zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím osoby, 

                                                 
4 Dostupné na: http://www.sksapa.sk/20091120269/Aktuality-a-oznamy/kompetencie-sestry.html. 
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h) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej 

dokumentácii; na základe ošetrovateľskej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby 

zdravotných poisťovní a štatistiky, používa posudzovanie stupnice v ošetrovateľstve, 

j) zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení 

z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 

k) poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom 

prostredí osoby, 

l) odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými 

osobami v prípade potreby, 

m) edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na 

sebestačnosť, 

n) poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom 

rozsahu osobe, rodine alebo komunite, 

o) uskutočňuje ošetrovateľský výskum, monitoruje požiadavky na výskum v ošetrovateľskej praxi, 

realizuje ho a jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej praxi, 

p) podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

q) riadi a koordinuje prácu členov ošetrovateľského tímu, najmä zdravotníckeho asistenta  

a sanitára, a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov, 

r) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, 

s) podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 

t) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, 

prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti  

a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva, 

u) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti, 

v) odporúča používanie voľno predajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 

potravín. 

Registrovaná sestra ďalej samostatne: 

a) meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických funkcií  

a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, 

b) orientačne vyšetruje zrakovú ostrosť pomocou optotypov a ostrosť sluchu, 

c) vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z imobility, 

d) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, 

e) aplikuje zábaly a obklady, 

f) odsáva sekréty z dýchacích ciest, 

g) ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, epidurálne katétre, permanentné močové 

katétre, kanyly a stómie. 
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Registrovaná sestra taktiež na základe indikácie lekára samostatne: 

a) pripravuje osobu na diagnostické výkony a terapeutické výkony a poskytuje ošetrovateľskú 

starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení, 

b) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie, 

c) odoberá biologický materiál, 

d) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah 

lekára, 

e) zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre u žien a rektálne 

rúrky, 

f) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele, 

g) vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu dialýzu, 

h) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu 

výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je v prílohe vyhlášky 

i) vykonáva funkčnú diagnostiku. 

Sestra vykonáva aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými 

výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri: 

a) zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov, 

b) chirurgických výkonoch, 

c) endoskopických vyšetreniach, 

d) invazívnych výkonoch a neinvazívnych výkonoch, 

e) podávaní kontrastných látok intravenóznou formou, 

f) podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov. 

  

1.1 Kompetencie kvalifikovanej sestry  

Sestry pomáhajú pacientom, rodinám a skupinám pri určovaní a dosahovaní fyzického, duševného 

a sociálneho potenciálu v rámci prostredia v ktorom žijú a pracujú. Sestry musia byť spôsobilé 

vykonávať funkcie, ktoré podporujú zdravie a predchádzajú chorobám. Taktiež posudzujú, plánujú 

a vyhodnocujú profesionálnu starostlivosť, ktorú poskytujú počas choroby a rehabilitácie, čo 

zahŕňa fyzické, duševné a sociálne aspekty života ovplyvňujúce zdravie, chorobu, invaliditu 

a zomieranie. Môžu pracovať v nemocniciach aj v komunite. Sú spôsobilé pracovať autonómne, 

ale aj ako členky zdravotníckych tímov. 

Kvalifikovaná sestra, ktorá plní rolu a funkcie uvedené v kompetenciách musí (Hanzlíková, 2011): 

Vykonávať prax za všetkých okolností v súlade s Etickým kódexom ICN. 

Vykonávať prax za všetkých okolností v súlade s Deklaráciou o dodržiavaní práv pacientov 

v Európe (WHO 1994). 
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Vykonávať prax v súlade s legislatívou danej krajiny a legislatívou, ktorá upravuje profesiu 

ošetrovateľstva WHO. 

Vyhľadávať relevantné výskumné štúdie a uplatňovať ich v praxi. 

Používať vhodné komunikačné a interpersonálne zručnosti pri starostlivosti, jednotlivcov, rodiny, 

skupiny. 

Vykonávať individualizovanú a holistickú ošetrovateľskú starostlivosť. 

Vyhodnocovať ošetrovateľské intervencie a revidovať plán ošetrovateľskej starostlivosti v súlade 

s údajmi získanými vo vyhodnotení. 

Formulovať ošetrovateľský plán, pokiaľ je to možné, v spolupráci s pacientom a jeho blízkymi. 

Dokumentovať všetky ošetrovateľské zásahy presne a včas. 

Manažovať ošetrovateľskú starostlivosť o jednotlivých pacientov a skupiny. 

Efektívne fungovať v krízovej situácií. 

Vhodne delegovať ošetrovateľskú starostlivosť. 

Dohliadať, učiť a podporovať mladých kolegov. 

Vypracovávať a monitorovať štandardy a kvalitu starostlivosti. 

Aktívne spolupracovať s ostatnými členmi tímu zdravotníckej starostlivosti. 

Podieľať sa na rozhodovaní v klinických a etických rozhodnutiach, prijímať zodpovednosť za 

profesionálne rozhodnutia. 

Demonštrovať pripravenosť k ďalšiemu vzdelávaniu a kontinuálnemu profesionálnemu rozvoju. 

Aktívne pracovať v podpore zdravia a pohody. 

Chrániť bezpečnosť pacientov. 

Prispievať k ochrane verejnosti vytváraním a udržiavaním bezpečného prostredia, vrátane 

zvládnutím a hlásením rizík. 

Uskutočňovať obsiahle, systematické a presné ošetrovateľské hodnotenie. 

Z takto stanovených kompetencií je možné odvodiť všetky funkcie sestier, pričom väčšina 

ošetrovateľských špecializácií vo väčšine štátov má dobre vyvinuté kompetencie a predsa mnoho 

sestier sú skeptické v aplikácií do praxe.  

Sestra nemá kompetencie: 

nevykonáva prax u žiadneho regulovaného zdravotníckeho povolania, lekára (ako je zubný lekár, 

farmaceut či pôrodná asistentka), 

v oblasti všeobecnej a organizačnej štruktúry (nerozhoduje o prijímaní, prepustení a preložení 

pacientov), 

v oblasti všeobecnej lekárskej starostlivosti (ako diagnostika, liečenie, aplikácia liekov, 

rehabilitácia, konštatovanie smrti a všetko čo so smrťou súvisí), 

v oblasti chirurgickej lekárskej starostlivosti (ako sú operácie, anestézia, nekrektómie), 

v oblasti výživy a dietológie (diéta a intravenózna terapia). 
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1.2 Kompetencie sestier podľa  ICN 

Medzinárodná rada sestier (ICN) založená v roku 1899, viac ako sto rokov hájila záujmy 

celosvetovej ošetrovateľskej a zdravotníckej starostlivosti, usilovala sa o poskytovanie  čo 

najkvalitnejších ošetrovateľských služieb. V minulom storočí sa svet, kde je táto ošetrovateľská 

a zdravotnícka starostlivosť poskytovaná, dramaticky zmenil. Nielenže ICN s týmito zmenami 

držala krok, ale tiež udržiavala a systematicky tvorila aktívnu účasť na ošetrovateľstve.  

Dokument ICN predstavuje štruktúru kompetencií všeobecnej sestry pri vstupe do praxi, t. j. po 

ukončení základného vzdelávacieho programu pre sestry v jednotlivých krajinách. Kompetencie 

by mali byť dostatočne rozsiahle pre ich uplatnenie v medzinárodnom meradle, a zároveň 

dostatočne špecifické, aby sa nimi mohli riadiť krajiny, ktoré kompetencie sestier zatiaľ 

vypracované nemajú.  

Medzinárodná rada sestier upozorňuje, že žiadny rámec kompetencií nebude platiť navždy, a to 

v dôsledku globalizácie spoločnosti. Medzinárodná rada sestier sa preto zaviazala pravidelne 

posudzovať, aktualizovať  kompetencie podľa potreby a zasielať aktuálne verzie jednotlivým 

krajinám.  

Význam ICN pre rozvoj profesie možno zahrnúť do niekoľkých závažných oblastí. Medzinárodná 

organizácia umožňuje sestrám celého sveta (Hamilton, 1996): 

spoluprácu v oblasti zlepšovania zdravia obyvateľstva, prostredníctvom výmeny vedomostí 

a skúseností, 

inovovanie smerovania zdravotnej starostlivosti, 

poskytovanie možností a mechanizmov na vyvíjanie štandardov starostlivosti, 

vypracovanie etického kódexu, 

spolupracovanie v oblasti zlepšovania socio-ekonomických a pracovných podmienok pre sestry na 

celom svete, 

podnecovanie vykonávateľov profesie pre výskum, 

rozvíjanie teórií a vyvíjanie kreatívnych riešení dôležitých programov, týkajúcich sa profesie.  

Medzinárodná organizácia sestier (ICN) umožňuje sestrám pochádzajúcim z rôzneho prostredia 

a podmienok vymieňať si informácie v klinických a všeobecných oblastiach a skúmať dôležité 

ošetrovateľské témy. Uskutočňuje sa to najmä prostredníctvom seminárov, publikácií a stretnutí.  

Medzinárodná organizácia sestier (ICN) úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou 

organizáciou (WHO), ktorá má širšie poslanie a zahŕňa viac členských krajín. WHO je časťou 

systému spojených národov, takže ovplyvňuje aj vlády jednotlivých krajín. ICN je mimovládna 

a nepolitická organizácia. Napriek rozdielom v počte, štruktúre i v politickom smerovaní je medzi 

ICN a WHO viditeľná a produktívna spolupráca. Len ich vzájomným vzťahom a spoluprácou sa 

môže pozdvihnúť ošetrovateľská profesia a zlepšiť zdravie svetovej populácie (Deloughery, 

1991). 

 

1.3 Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 8 a § 39 
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ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov nariaďuje: 

Výkon pracovných činností sestry: 

(1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, 

samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej 

starostlivosti,  ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. 

(2) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, 

samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného 

študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou 

starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v 

oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. 

(3) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, 

samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti podľa 

akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti. 

(4) Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe vykonáva sestra, ktorá získala 

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1, 

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

špecializačných odborov, 

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných 

odborov. 

d) najmenej trojročnú odbornú prax. 

 

1.4 Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

Európske smernice kladú dôraz na zabezpečenie celoživotného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov a to z pochopiteľného dôvodu prevencie potencionálneho poškodenia pacienta. 

Ustanovujú povinnosť členských štátov zabezpečiť sústavné vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov a ponechávajú na ich zodpovednosť, akým spôsobom túto povinnosť splnia. 

V koncepčných a strategických materiáloch a právnych predpisoch Slovenskej republiky sa tento 

záväzok ako záväzok jedného z členských štátov Európskej únie premieta. Podľa zákona  

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) je 

celoživotné vzdelávanie povinnosťou zdravotníckeho pracovníka. Môže ho ju naplniť 

špecializačným štúdiom alebo certifikačnou prípravou v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii, ale 

najmä napĺňaním jednotlivých zložiek sústavného vzdelávania, ktoré sú definované v nariadení 

vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (č. 322/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov). 

Citovaný zákon tiež upravuje, že sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka by mala 

priebežne evidovať a v stanovenom intervale hodnotiť príslušná zdravotnícka stavovská 

organizácia. Kritériá a spôsob hodnotenia rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 366/2005 Z.z.. V prípade zistenia nedostatkov môže stavovská organizácia požiadať 

zamestnávateľa zdravotníckeho pracovníka o ich odstránenie alebo upozorniť Úrad pre dohľad 

http://www.health.gov.sk/?sustavne-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov-prezentacia
http://www.health.gov.sk/?vynatok-z-nariadenia-vlady-o-sposobe-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/vzdelavanie/szs_sr/stavovske_organizacie.rtf
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/vzdelavanie/szs_sr/stavovske_organizacie.rtf
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nad zdravotnou starostlivosťou, ponúknuť možnosť preskúšania alebo uložiť sankciu v podobe 

dočasného pozastavenia až zrušenia licencie (pri zistení opakovaných nedostatkov), ktorá je 

oprávnením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

 

1.4.1 Celoživotné vzdelávanie sestier 

Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám získavať aktuálne 

informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. Princípy celoživotného  vzdelávania sestier podľa Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO): 

zasadiť celoživotné vzdelávanie do legislatívneho a regulatórneho rámca danej krajiny; 

kvalifikovaným sestrám umožniť celoživotné vzdelávanie; 

sústrediť sa na priority a potreby zdravotnej starostlivosti danej krajiny; 

celoživotné  vzdelávanie musí byť interdisciplinárne a multiprofesionálne; 

pravidelne musí byť hodnotená jeho kvalita; 

malo by byť uskutočňované vysokoškolsky vzdelanými sestrami. 

V súčasnom období prebieha  projekt hodnotenia sústavného Vzdelávania sestier a pôrodných 

asistentiek v rámci Operačného programu „Vzdelávanie“ v spolupráci s Európskym sociálnym 

fondom pre vzdelávanie. Cieľom hodnotenia je podporovať vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov vrátane sestier s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva, 

zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme sústavného vzdelávania.  

V spojitosti s vyššie uvedenými faktami sa nám javí zaujímavým prieskum, ktorého cieľom je 

zisťovanie vedomostí sestier pracujúcich na území mesta Bratislavy o celoživotnom  vzdelávaní, 

autorkou Marekovou (2011). Prieskumu sa zúčastnilo 115 respondentov s priemerným vekom 

40,57 rokov a s priemerným počtom rokov praxe 24,03. Autorka prieskumu zisťovala či sestry 

vedia o fakte, že zdravotnícky pracovník je zo zákona povinný sa sústavne vzdelávať v súlade  

s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Z ich odpovedí 

vyplýva, že 71,30 percent sestier vie, že sústavné vzdelávanie je povinné a nepopiera to ani jedna 

z opýtaných. Bezmála tretina respondentov (28,70 percent) však  nevie, že majú povinnosť 

sústavne sa vzdelávať. Sústavné vzdelávanie môže mať podobu výkonu  zdravotníckej praxe, 

aktívnej a pasívnej účasti na konferenciách, seminároch, workshopoch, kurzoch, odborných 

stážach, ako aj prednáškovej, pedagogickej, publikačnej a pod. 

Ďalšiu oblasť skúmania autorka zamerala na zistenia v akej forme sa aktuálne vzdelávajú.  

Z údajov vyplýva, že sestry nevyužívajú rozmanité formy sústavného vzdelávania a najčastejšie si 

túto povinnosť plnia najjednoduchšou formou -účasťou na odborných seminároch. 15,65% 

respondentov sa nevyjadrilo, pravdepodobne sa teda nevzdelávajú, čo im môže spôsobovať  

problémy v práci, ale tiež ublížiť pacientom. Sústavné vzdelávanie zabezpečuje zamestnávateľ  

a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) samostatne alebo v spolupráci so 

vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) 

alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami, profesijnými združeniami 

a poskytovateľmi. Uskutočňuje sa v akreditovaných študijných programoch sústavného 

vzdelávania alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách. Neakreditovanými bývajú 

jednorazové vzdelávacie aktivity. Akreditované študijné programy sa realizujú a hodnotia  

v periodických vzdelávacích cykloch.  
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Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznanou organizáciou na prideľovanie kreditov  

na sústavné  vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní.  

Za sústavné vzdelávanie sa nepovažuje účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom 

podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov.  

 

2 Komparácia kompetencií sestier v SR a ČR 

Prínosnú štúdiu z oblasti kompetencií sestier poskytujú autorky komparatívnej analýzy 

kompetencií sestier v SR a ČR Hulková, Pavlicová, Moravcová. Podľa ich zistenia sa rozsah 

ošetrovateľskej praxe zmenil v súvislosti s novoprijatou legislatívou v zdravotníctve, z čoho sa 

odvíjali i nové kompetencie, napr. zavádzanie systémov kvality, tvorba štandardov, práca 

s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia atď.  

Ako ďalej tieto autorky uvádzajú, kompetencie sestier v oboch krajinách upravuje vyhláška 

ministerstva zdravotníctva, pričom v ČR obsahuje aj činnosti iných zdravotníckych pracovníkov. 

Vyhláška vytvára priaznivé podmienky pre prácu sestier, pretože ak má byť ich práca funkčná, 

musia mať jasne stanovené kompetencie.  

Pre lepšiu prehľadnosť autorky štúdie uvádzajú spomínané kompetencie sestier v tabuľkách, ktoré 

zobrazujú spoločné ukazovatele a odlišnosti, špecifiká v danom štáte. Pre potreby nášho príspevku 

dané údaje ponecháme v rovnakom znení.   

„Signifikantné rozdiely boli zistené v rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 

samostatne na základe indikácie lekára, kde v ČR sestry špecialistky majú vyššie právomoci 

a kompetencie pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti ( viď. tab. č. 4).  

 „Vo vyhláške MZ ČR č. 55/2011 Sb. sa nachádza pojem „asistencia“ lekárovi. Zmena v ponímaní 

práce sestier v SR nastala  tým, že v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi rozsah praxe 

zdravotníckych pracovníkov sa zrušilo „asistovanie“ a legislatívne sa zaviedol pojem 

„v spolupráci“, t.j. sestra spolupracuje s lekárom pri výkone, vyšetrení a pod., nie asistuje, 

zdravotnícky asistent spolupracuje so sestrou alebo pôrodnou asistentkou pri výkone atď. Touto 

vyhláškou sa legislatívne podarilo odstrániť submisívne postavenie sestier. Či sa podarilo toto 

ponímanie zmeniť aj v chápaní sestier, záleží od nich samotných.“ 

 „Rozdielnosť v kompetenciách je možné vidieť vo výkonoch v spolupráci s lekárom (v SR) a pod 

odborným dohľadom lekára (v ČR), kde všeobecná sestra môže pod odborným dohľadom lekára 

aplikovať intravenózne krvné deriváty a na základe jeho indikácie ukončiť transfúziu.“  

 „Vyhláška MZ ČR č. 55/2011 Sb. rozdeľuje činnosti zdravotníckych pracovníkov na činnosti po 

získaní odbornej spôsobilosti a na činnosti po získaní špecializovanej spôsobilosti. V § 55 sú 

uvedené činnosti sestry pre intenzívnu starostlivosť, v ďalších samostatných ustanoveniach pre 

sestru pre perioperačnú starostlivosť, pre detskú sestru, pre detskú sestru pre intenzívnu 

starostlivosť, pre komunitnú sestru, sestru v interných a chirurgických odboroch, audiologickú 

sestru, sestru pre nukleárnu medicínu, sestru pre starostlivosť v psychiatrii, sestru pre pracovno – 

lekársku starostlivosť, sestru pre transfúznu službu a pre sestru pre klinickú perfuziológiu.“ 
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Tab. č. 1 Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje 

rozsah ošetrovateľskej praxe    

poskytovanej sestrou samostatne a  

v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej 

asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 

samostatne a v spolupráci s lekárom.    

Vyhláška MZ ČR č. 55/2011 Sb. o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků. 

 

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne 

identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti 

osoby, rodiny alebo komunity a zabezpečuje alebo 

vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich  

so zdravím, chorobou alebo umieraním, 

vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti 

pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových 

faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných 

v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, 

rizika proleženin, měření intenzity bolesti, 

stavu výživy), 

rozhoduje o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a 

riadenia ošetrovateľskej starostlivosti v závislosti   

od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity, 

ktorej poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, 

 

podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí 

kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti,  

hodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské 

péče, 

podieľa sa na tvorbe štandardov v ošetrovateľstve a   

v ošetrovateľskej starostlivosti, 

připravovat standardy specializovaných postupů 

v rozsahu své způsobilosti, 

organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií  

v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je  

v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak 

osoba potrebuje lekársku starostlivosť, 

 

podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv 

osoby, 

 

zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace  

s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím osoby,  

zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním 

a propuštěním pacientů, provádět psychickou podporu 

umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti 

lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti 

spojené s úmrtím pacienta, 

vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, kontroluje a 

analyzuje záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii;  

na základe ošetrovateľskej dokumentácie vykazuje 

činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a 

štatistiky, 

 

používa posudzovacie stupnice  

v ošetrovateľstve, 

použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské 

praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, 

měření intenzity bolesti, 

stavu výživy), 

zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej 

ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení   

z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti,  

 

poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom 

prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí 

osoby, 

 

odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu   

s inými fyzickými osobami a právnickými osobami   

v prípade potreby, 
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edukuje osobu, rodinu alebo komunitu  

o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom  

na sebestačnosť, 

edukovat pacienty, případně jiné osoby  

v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně 

informační materiály, 

poskytuje informácie súvisiace  s poskytovaním 

ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu 

osobe, rodine alebo komunite, 

 

uskutočňuje ošetrovateľský výskum, monitoruje 

požiadavky na výskum v ošetrovateľskej praxi, 

realizuje ho a jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej 

praxi,  

provádět ošetřovatelský výzkum, zejména 

identifikovat oblasti výzkumné činnosti, realizovat 

výzkumnou činnost a vytvářet podmínky pro 

aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe 

na vlastním pracovišti i v rámci oboru, 

podieľa sa na praktickom vyučovaní  

v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

vést specializační vzdělávání v oboru své 

specializace; 

riadi a koordinuje prácu členov ošetrovateľského tímu, 

najmä zdravotníckeho asistenta a sanitára, a 

zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických 

predpisov, 

koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu 

v oblasti své specializace, 

spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi 

pracovníkmi, 

 

podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia, 

 

zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a 

sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, 

nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa 

náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva,  

přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické 

prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat 

jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou 

zásobu, 

zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia 

osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti, 

 

odporúča používanie voľnopredajných liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 

 

meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a 

klinické údaje fyziologických funkcií a vitálnych 

funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na 

poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,  

sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce 

pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou 

teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry, 

orientačne vyšetruje zrakovú ostrosť pomocou 

optotypov a ostrosť sluchu, 

 

vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na 

prevencii porúch z imobility, 

provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem 

a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je 

zejména polohování, posazování, dechová cvičení 

a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci 

a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně 

prevence dalších poruch z mobility, provádět nácvik 

sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, 

hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže 

a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální 

a periferní žilní vstupy, 

aplikuje zábaly a obklady,  

odsáva sekréty z dýchacích ciest, provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a 

zajišťovat jejich průchodnost, 

ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, 

epidurálne katétre, permanentné močové katétre, 

kanyly a stómie, 

hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže 

a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální 

a periferní žilní vstupy, 

samostatne poskytuje aj ošetrovateľskú starostlivosť 

deťom vrátane novorodencov. 
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 pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta, 

 zajišťovat herní aktivity dětí, 

 zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu 

získaného neinvazivní cestou a kapilární krve 

semikvantitativními metodami (diagnostickými 

proužky), 

 orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, 

identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo 

zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat 

pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních, 

 přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně 

návykových látek, (dále jen „léčivé přípravky“), 

manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou 

zásobu. 

 

Tab. č. 2 Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne na základe indikácie 

lekára 

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne na základe indikácie lekára 

pripravuje osobu na diagnostické výkony a 

terapeutické výkony a poskytuje ošetrovateľskú 

starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení, 

 

 

 

 

 

 

Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného 

dohledu na základě indikace lékaře činnosti při 

poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, 

rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom 

zejména připravuje pacienty k diagnostickým a 

léčebným postupům, na základě indikace lékaře je 

provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje 

ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich.  

meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,  

odoberá biologický materiál, provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat 

biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou 

výsledky fyziologické, 

preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré 

svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára, 

provádět ošetření akutních a operačních ran, 

včetně ošetření drénů, 

zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, 

permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky, 

provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek 

nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech 

věkových kategorií, včetně výplachů močového 

měchýře, 

aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, 

liečivé kúpele, 

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii, 

 

vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu 

dialýzu, 

 

podáva lieky všetkými dostupnými formami; 

intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu 

môže podávať na základe písomného poverenia 

lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,  

podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních 

injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s 

výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno 

jinak, 

vykonáva funkčnú diagnostiku  

 provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, 

zavádět nazogastrické sondy pacientům při vědomí 

starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu 

sondou, případně žaludečními nebo duodenálními 

stomiemi u pacientů všech věkových kategorií, 

 provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí 
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starších 10 let 

 

Tab. č. 3 Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou v spolupráci s lekárom / Pod 

odborným dohľadom lekára  

Rozsah ošetrovateľskej praxe  

poskytovanej sestrou v spolupráci s lekárom 

Pod odborným dohľadom lekára  

Sestra vykonáva aj ošetrovateľské výkony, ktoré 

súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými 

výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri 

a) zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u 

detí a mužov,  

b) chirurgických výkonoch,  

c) endoskopických vyšetreniach,  

d) invazívnych výkonoch a neinvazívnych výkonoch,  

e) podávaní kontrastných látok intravenóznou formou,  

f) podávaní transfúznych liekov a transfúznych 

prípravkov. 

Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře 

může 

a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty, 

b) asistovat při zahájení aplikace transfuzních 

přípravků a dále bez odborného dohledu na základě 

indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace 

a ukončovat ji.  

 

Tab. č. 4 Činnosti sestier so špecializovanou spôsobilosťou v ČR  

§ 55  Sestra pro intenzivní péči Bez odborného dohledu a bez indikace lékaře:  

 analyzovat křivku elektrokardiogramu 

 zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci 

se zajištěním dýchacích cest a  

s použitím dostupného technického vybavení, 

včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem  

po provedení záznamu elektrokardiogramu, 

Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře:  

 provádět měření a analýzu fyziologických 

       funkcí pacienta specializovanými postupy pomocí 

       přístrojové techniky, včetně využití invazivních 

       metod, 

 provádět katetrizaci močového měchýře mužů, 

 provádět punkci artérií k jednorázovému odběru 

       krve a kanylaci k invazivní monitoraci 

       krevního tlaku s výjimkou arterie femoralis.   

Pod odborným dohledem lékaře:  

 aplikovat transfuzní přípravky a přetlakové 

      objemové náhrady, 

 provádět extubaci tracheální kanyly, 

 provádět externí kardiostimulaci. 

 

2.1 Nutnosť vzdelávania sestier na postsekundárnej úrovni v ČR 

Na základe európskej legislatívy a požiadaviek na kompetencie všeobecnej sestry v ČR uvádza 

MZ ČR nasledujúce body nutnosti vzdelávania sestier práve na postsekundárnej úrovni: 

 nutnosť harmonizácie právnych predpisov s predpismi EU, 

 odporúčania WHO, ICN a EFN pre terciáne vzdelávanie sester, 

 pokrok vedy a techniky sa v zdravotníctve výrazne premiéta do osnov jednotlivých predmetov 

– požadavky na viac odborných vedomostí a schopností, 

 zmeny roly sestry s vývojom medicíny a rozvojom ošetrovateľstva, 

 nižšie vzdelanie – nesystémový prístup vzhľadom k iným zdravotníckym odborom, 
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 práca sestry je jednou z najnáročnejších profesií, ako z hľadiska psychického, tak i fyzického, 

je požadovaná zodpovednosť, sociálna zrelosť, dobrá komunikácia, empatia, 

 čl. 31, odst. 7 smernice i súčasné svetové trendy zdôrazňujú samostatnú prácu sestry napr. 

v kvalite, zdravom životnom štýle, podpore zdravia, prevencii ochorení, v opatrení na 

záchranu života, 

 české sestry so SZŠ by nesplnili súčasné požiadavky podľa európskej smernice – neboli by 

uznané ako sestry,  

 prestíž povolania je vyššia ak je profesia akademickým odborom, 

 zhoršila sa všeobecne vstupná a výstupná úroveň vzdelanosti  študentov na stredných školách  

 výskumy potvrdzujú, že vyššia úroveň vzdelania sestier vedie k zníženiu mortality pacientov. 

 

Závěr 

Na záver nám už len ostáva konštatovať, že i samotná Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek by privítala zvyšovanie kompetencií sestier tak, aby sa mohli venovať zložitejším 

výkonom. Sestry tvrdia, že súčasné kompetencie nie sú priamo úmerné ich vzdelaniu. Prezidentka 

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová objasňuje, že i  

v súčasnosti vykonávajú niektoré diagnostické a liečebné výkony ako intubácia, extubácia, či 

vyberanie stehov, pretože si to prevádzka na oddeleniach vyžaduje. Požadujú však, aby boli takéto 

úkony zaradené do ich kompetencií. 

  ,,Súvisí to so zodpovednosťou, každý výkon, ktorý sestra zrealizuje, za každý výkon aj zodpovedá. 

Ak nemáme jasne stanovený v kompetenciách rozsah praxe, tak legálne ju ani nemôžeme 

vykonávať," uvádza prezidentka SKSaPA. 

Zároveň podotýka, že vyhláška o rozsahu praxe sestier a pôrodných asistentiek nebola zmenená od 

roku 2004. Komora by chcela presadiť taký model, ako funguje podľa Lazorovej v okolitých 

krajinách, kde sestra je na vrchole poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pod sebou má 

asistentov či sanitárov, ktorých riadi tak, aby pacient dostal kvalitnú starostlivosť. 

 

LITERATÚRA  

[1] DELOUGHERY, G. L., 1991. Issues and Trends in Nursing. St. Louis: Mosby Year Book. 

422 s. ISBN 0- 8016-2928-4. 

[2] HAMILTON, P. M., 1996. Realities of Contemporary Nursing. Menlo Park CA: Addison – 

Wesley Publishing. 467 s. 

[3] HAMPLOVÁ, L.,  MAZALÁNOVÁ, A., HLINOVSKÁ, J., 2012. Program "Zdraví pro 

všechny v 21. století" v České republice = Programme "Health for all in the 21st century" 

in the Czech Republic Lit.: 10 zázn. In: Monitor medicíny SLS. Č. 3-4, s. 30-31. 

[4] HANZLÍKOVÁ, A., 2011. Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia. 1. vyd. Martin: 

Osveta. 154 s. 154. ISBN 978-80-8063-360-8. 

[5] HLINOVSKÁ, J., KOCUROVÁ, J., NĚMCOVÁ, J., 2010. Edukace a změna v 

ošetřovatelství a změna v ošetřovatelství. VI vedecká-odborná konferencia „Zdravie, 

chudoba a sociálne             vylúčenie z aspektu pomáhajúcích profesií“. Prešov. S. 314-

318. ISBN 978-80-89464-06-7. 

[6] HULKOVÁ, V., PAVLICOVA, J., MORAVCOVA, K., 2014. Edukačné štandardy v 

ošetrovateľstve. In: Sestra. Č. 3–4, s. 19–24. ISSN 1335-9444. 



71 

 

[7] HULKOVÁ, V., 2010.  Sestry a sústavné vzdelávanie. In: Sestra. ISSN 1335-9444, č. 3-4, 

s. 18-19.  

[8] KURUCOVÁ, R., GURKOVÁ, E. a kol., 2015. Uplatnenie kompetencií sestier v praxi. In:   

Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie [online]. Vol. 4, no. 2, pp. 58-64. Dostupné 

na: http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2014-rocnik-4/cislo-2/uplatnenie-kompetencii-

sestier-v-praxi. ISSN 1338-6263. 

[9] MAREKOVÁ, B., 2011.  Sestry a celoživotné vzdelávanie. [online].  

[citované 2015-05- 1]. Dostupné na:  

https://sweb.mtf.stuba.sk/monitoring/clanky/1297155602_sestra%2011_2_8a.pdf 

[10] McMULLAN, M. et al., 2002. Portfolios and assessment of competence: a review of the    

literature. In: Journal of Advanced Nursing.Vol. 41, no. 3, pp. 283-294. 

[11] SEKÁČOVÁ, M., 2009. Kompetencie sestry. [online]. [citované 2012-05-30]. Dostupné 

na: http://www.sksapa.sk/20091120269/Aktuality-a-oznamy/kompetenciesestryhtm. l. 

[12] SMITH, S. A., 2012. Nurse Competence: A Concept Analysis. In: International Journal of 

Nursing Knowledge. Vol. 23, no. 3, pp. 172-182. 

[13] Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych   

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých   

zákonov. [online]. [citované 2015-04-12]. Dostupné na: 

https://www.vszp.sk/files/zakony/zakon-c-578_2004-zmysle-nalezu-us-5_2012-z-z.pdf . 

[14] Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných                   

pracovníků,  Dostupné na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-

kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickych-pracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-

zneni-vyhlasky-c-sb_4763_3120_3.html. 

[15] Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe 

poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej 

asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom. 

 

KONTAKT 

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. MPH 

Ústav sociálního lekárstva a lekárskej etiky, 

LFUK Bratislava, Špitálska 24 

e-mail: annamazalanova@gmail.com 

 

 

doc. PhDr. Jitka. Němcová, PhD. 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5, Duškova 7 

e-mail: nemcova@vszdrav.cz 

http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2014-rocnik-4/cislo-2/uplatnenie-kompetencii-sestier-v-praxi.%20ISSN%201338-6263
http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2014-rocnik-4/cislo-2/uplatnenie-kompetencii-sestier-v-praxi.%20ISSN%201338-6263
mailto:annamazalanova@gmail.com


72 

 

NURSE EDUCATION – REALITY AND EXPECTATIONS 

Vzdělávání zdravotnických sester – realita a očekávání 

 

LIPIŃSKA – LOKŚ Jolanta 

 

ABSTRACT: 

Professional activity requires adequate preparation. However, there are professions in which in 

addition to knowledge and skills, also personality competences or even a degree of vocation play a 

role. Undoubtedly, nursing is such a profession, as nurses are expected to possess extensive 

knowledge, adequate skills and ‘just this something’ which may be defined as pleasant, cheerful 

disposition and openness, kindness and empathy in contact with another human being. 

The changing reality, in which the society puts increasingly higher demands on the provision of 

services, has raised the requirements for those who wish to obtain qualification in nursing. 

Universities have started meeting the formal requirements by educating nurses. The nurses 

themselves are also usually aware of their unique role in the aid system. 

Thus, guidelines for nurse education in Poland and social expectations towards nursing 

professionals have become objects of our discussion and research.  

 

Keywords: nurse, vocational training, social expectations. 

 

ABSTRAKT: 

K výkonu profese je nutno se náležitě připravit.  Existují však profese, u kterých se nepočítají 

jenom získané znalosti a schopnosti, ale také to, co nazýváme osobnostními predispozicemi, nebo 

přímo povoláním.  Takovou profesí je nepochybně profese zdravotních sester.  Očekáváme od 

nich široké znalosti, odpovídající schopnosti a ještě něco navíc – příjemnou, klidnou povahu, 

sdílnost, přívětivost a empatii při práci s lidmi.  

Měnící se realita a společnost vyžadující stále vyšší kvalitu služeb, kladou vysoké požadavky na 

ty, kteří se chtějí zdravotní péči věnovat.  Vysoké školy se snaží naplnit formálně-vzdělávací 

požadavky tohoto oboru.  I zdravotní sestry jsou si většinou vědomy své výjimečné role ve 

zdravotnictví.   

Předmětem úvah a zkoumání je současná podoba systému vzdělávání zdravotních sester v Polsku 

a očekávání veřejnosti spojená s touto profesí.   

 

Klíčová slova: zdravotní sestra/ošetřovatelka, příprava k výkonu profese, očekávání veřejnosti. 

 

1 Introduction 

Being a nurse denotes holding one of the most responsible jobs. It also denotes a daily struggle 

with the obstacles that form the part and parcel of the profession, but at the same time, there is 
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profound satisfaction and appreciation of what really counts, i.e. life, health and the presence of 

another human being. Many believe that to be a nurse one must be permeated with a special 

feeling of mission, as otherwise there seems to be no way to explain a conscious decision to 

become one. 

In their work nurses are responsible for other human beings, for their lives, for meeting their 

immediate and more nebulous needs (medical, physiological, psychological, social), as well as for 

the provision of care, necessary to maintain their well-being. It is not an easy task. On the one 

hand, a high level of professional competence is required, whereas on the other hand, nurses must 

learn to overcome their own weaknesses (physical and mental) and to deal with the weakness of 

other human beings, who are sick, disabled, dying, who suffer, feel helpless, often lonely. A good 

nurse "is able to notice the suffering (...) and will always respond to it and will not let the (...) 

misery exacerbate[1]. 

Knowledge can be acquired, skills can be learnt and perfected, but this something that is often 

referred to as a calling, one must simply have in him- or herself. What is a calling? Typically, a 

passion for something, a conviction that what one feels or does is the most appropriate, the only 

thing one wants to experience in life. Prayers of people to be bestowed with it, the joy and peace 

of those who feel it or the regret and emptiness in those who become aware of what they do is not 

their calling, all testify to its importance in life[2]. 

Nurses must be sure that they want to serve other human beings in their work, to be ready for it 

every day, to listen, understand, sympathise, comfort, support and assist with patience, kindness, 

benevolence and respect, and to primarily see humans in patients, rather than only the afflicted by 

a medical condition. 

There is no shortage of examples of service and devotion to another person in today's world, so 

typical of the beginning of nursing. Mother Teresa of Calcutta, as well as her followers are still 

invoked, who with their work alleviate the suffering of the sick and dying, leaving the treatment to 

physicians, healthcare. 

There are nurses who love their profession and work with heart and dedication. We can only hope 

that in the event of illness, we will come across just such a person. There are also those nurses 

who treat their profession like any other, conscientiously fulfilling their duties, implementing their 

professional role, in which school-acquired skills intertwine with a degree of vocation and 

textbook expertise with the grandness of heart, with the need to provide assistance, relief and love 

to another person[3]. 

The significance of issues concerning the nursing profession, especially the process of preparation 

for the profession, prompted the author to reflect and undertake research in this area. What is the 

reality of nurse education? What are the social expectations towards people who undertake the 

role of a professional nurse and towards those who prepare them for the role? This text is an 

attempt to answer the questions. 

2 The assumptions of nurse education in Poland 

Practising a profession is conditioned by suitable preparation. Vocational training is a complex 

and long-term process. The standards of vocational education and the conditions for obtaining the 
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right to undertake a profession are strictly regulated by relevant legal acts, just as is a precise job 

description of a given profession5. 

A shortened job description stipulates that nurses provide healthcare services, particularly nursing, 

preventive, diagnostic, treatment, rehabilitation services and promote health to healthy individuals, 

to the sick, the disabled, children and youth and their families in conditions of stationary, 

outpatient and home healthcare. Specific professional tasks include the following: 

a) implementing health promotion and health education among healthy individuals and groups of 

individuals; 

b) exercising care of healthy people in different periods of life; 

c) providing assistance to patients in life-threatening conditions; 

d) provision of care for the sick and the disabled; 

e) assistance or replacement in running daily living activities of the sick and disabled; 

f) operation of medical equipment; 

g) preparation of patients for diagnostic and surgical procedures; 

h) preparation of patients and the disabled and their families to self-care; 

i) administering: drugs, oxygen, blood and blood products to patients; 

j) facilitation of patients’ motor abilities; 

k) organisation and planning of individual workplaces; 

l) organisation of hospital and home care environment; 

m) organisation of care environment in the work- or learning place; 

n) cooperation with members of therapeutic teams as far as prevention, diagnosis, therapy, 

rehabilitation and nursing are concerned; 

o) organisation of nursing care; 

p) implementation of scientific knowledge into practice and identification of research areas in 

nursing; 

q) ensuring the quality of nursing care/compliance with procedures; 

r) participation in education and training; 

s) documentation of health services: 

t) performing other tasks related to the above; 

u) supervising other workers[4]. 

To be properly prepared to perform professional tasks, nurses must obtain a professional 

qualification on completion of a nursing school. A nursing school is a higher education institution 

with nursing programs at the following levels: 

                                                 
5 The assumptions of the vocational training of nurses and the conditions of implementation of their professional role 

are presented on the basis of the Act of 15 July 2011 on professions of nurse and midwife (Dz. U. 2011 No. 174, item. 

1039, as amended). The profession of nurse is recorded in the Classification of Occupations and Specialisations 

developed by the Ministry of Labour and Social Policies with codes from 222201 to 222222, depending on nursing 

specialisation, such as: surgical, emergency or conservative treatment. 
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a) undergraduate studies, which according to the Bologna Process should provide basic knowledge 

corresponding to the course of study, prepare for the profession, as well as for designing, 

implementing and evaluating one’s work; 

b) graduate studies, which by definition should equip graduates with the knowledge and skills to 

study, construct and evaluate their own work and wider activities and to prepare for research, 

extension of knowledge and creative working practices. 

The existing possibility for the education of nurses at the doctoral level (third degree studies) 

implies that it should prepare for independent research, skillful transfer of knowledge to others 

and work with research teams. 

The Education Standards for the Course of Nurse Education are strictly defined by the Minister of 

Science and Higher Education[5] and are meant to be defined by learning outcomes at every level, 

relating to the three basic areas of competence: knowledge, skills and attitudes6. 

It is expected that a graduate of an undergraduate course of nursing will achieve the following 

learning outcomes: 

a) in terms of knowledge: 

- has detailed knowledge of nursing, 

- has general knowledge of other medical sciences, 

- has knowledge of legal regulations and ethical standards related to nursing practice; 

b) in terms of skills: 

- can benefit from current knowledge to ensure safety and a high level of care, 

- can provide benefits in terms of promoting and maintaining health, as well as preventing 

diseases. 

- is able to perform comprehensive and individualised patient care for the disabled and dying, 

- is able to independently carry out professional tasks, according to the principles of general and 

professional ethics and holistic approach to patients, taking into account respect for their rights, 

- is able to organise own work, establish cooperation with healthcare teams and initiate health 

promotion as well as support the initiatives of a community; 

c) in terms of social competence: 

- effectively communicates and empathises with the patient, 

- is aware of factors affecting own and patients’ reactions, 

- is aware of the need for permanent, lifelong learning[6]. 

It must be remembered that the standards of nurse education are conditioned by multiple factors, 

such as: attention to the quality of educational services and nursing care patients’ needs, changes 

in the model and practice of healthcare and social care, reorientation onto primary healthcare, 

research findings conducive to the development of nursing care, new technologies, etc. 

Our mention of the existence of the so called bridging undergraduate degree courses, created in 

response to the changing political/social/economic situation, complements the list of nursing 

                                                 
6 Due to our scope of interest and editorial limitations, only the learning outcomes at the undergraduate level will be 

presented. 
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education opportunities in Poland. Integration of Poland with the European Union led to dynamic 

changes in nursing, which in turn influenced the guidelines governing the system of education of 

nurses (and midwives). It is worth mentioning that these changes not only meet the standards 

applicable in the European Union in a formal way, but are also in line with the expectations of 

those affected by them. These courses assume the possibility of enhancement in professional 

qualifications at every stage of professional practice. As a result of graduation, nurses (and 

midwives) complement their professional skills up to the level of Bachelor’s degree7. And what is 

equally important, these courses are also meant to equate the qualifications of Polish nurses (and 

midwives) with those recognised in the European Union, which in the era of free choice of place 

of residence is extremely important and as such, it allows for normalisation of life situations. 

The presented guidelines for nurse education are well reflected in the so called graduate profile, 

set by universities for nurse training. 

A profile suggested for the graduates completing the course of Nurse Education at the University 

of Zielona Góra is a good example[7]. 

When presenting the profile, it is strongly emphasised that the graduates are fully prepared to 

independently perform professional roles, as they possess general knowledge in the area of 

medical science and detailed knowledge in nursing, and the vocational skills gained in the course 

of practical training, together with the corresponding theoretical background, make it possible for 

them to provide nursing services covering many areas of activities, such as: health promotion, 

educational activities and prophylactic care, as well as therapeutic and rehabilitation services. 

Another person (other people) in specific life situations, such as: patients, but also their families, 

social groups with varying health status, age, socio-economic and social situations are all 

addressees of all the activity that the graduates we will be able to undertake in their working lives.  

A nurse with a professional degree of Bachelor will be prepared for difficult and responsible work 

in the field: 

a) care for the sick, disabled, dying, of holistic and individualised character, requiring a great deal 

of knowledge, specialised skills and relevant personal predispositions; 

b) skilful collaboration in therapeutic teams. This cooperation requires social competence in the 

area of establishing relationships, co-decision-making, cooperation, shared responsibility; 

c) initiating and supporting activities promoting health, which requires activity, creativity, 

openness and awareness of one’s professional role. 

The diploma obtained after graduation gives nurses the opportunity to work in public and private 

healthcare units. They may undertake professional activity at healthcare,  educational and social 

institutions, i.e. in hospitals, primary care institutions, nursing facilities, palliative/hospice care or 

nursing homes. 

To meet the needs of the modern labour market, universities facilitate it for graduates to be able to 

find their way in new situations of professional life, by, on the one hand, equipping them with the 

necessary qualifications that are required by employers, and on the other hand, by preparing them 

for professional independence, also in the area of self-employment. Nurses can run their own 

businesses in the field of such medical services as nursing, counselling, prevention and medical 

education. In addition, graduates are prepared to independently solve nursing problems, to manage 

                                                 
7 Bridging undergraduate degree courses are mainly addressed to graduates of previously existing schools functioning 

under such labels as: medical high school, post-secondary school, post-secondary school for nurses. 
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nursing teams, to implement new methods and techniques of nursing care and to introduce modern 

organisational solutions. 

The relevance and attractiveness of the nursing profession is ever so often emphasised in the 

characteristics of graduate profiles. It is pointed out that they receive a diploma in a discipline that 

is sought in Poland, other European Union countries and the world. Moreover, the fact that 

undergraduate university education makes it possible to pursue further education in the field of 

medical sciences, humanities or social studies at the graduate level is not without significance[8]. 

Undoubtedly, the analysis of the content of the characteristics of nursing graduate profiles leaves 

us with an impression that nursing is regarded as significant within the realm of social support 

system, and the concern for appropriate preparation recognises a great deal of responsibility and 

necessity that must accompany the process. 

3 The professional role of nurses in the perception and expectations of 

respondents8 

When embarking on research on professional roles of nurses, diagnosing their motives to 

undertake this role seemed relevant. The respondents enumerated a number of different reasons, 

but most often pointed to: the desire to help others (50.0%), interest in medicine (34.7%) and easy 

access to employment (11.1%). 

Similar results were obtained from the students of Nursing, where the respondents listed numerous 

motives, with the majority of them pointing to interest in medicine and the desire to help others  

( 36.4%, respectively) and 22.7% of respondents indicated the possibility of easily accessible 

employment. 

The course of study had a significant impact on the findings related to the perception of the 

attractiveness of the nursing profession. Students of Pedagogy were more inclined to maintain that 

it was a rather unattractive profession (56.9%), while 100% of those studying Nursing were 

convinced of its attractiveness (definitely attractive - 44.4%, rather attractive - 55.6%). It seems 

that any other statement would raise doubts as to whether the respondents have chosen the right 

career path. 

There are also differences of opinion according to the type of course in relation to the perception 

of the prestige of the nursing profession as seen by the society. In the opinion of future teachers, 

the profession enjoys prestige, but it is often treated like any other occupation. 11% of respondents 

explicitly state that the profession is not respected by the society. Those studying Nursing, 

however, are convinced of the prestige of their future profession, pointing out that many 

appreciate it, but would not want to do it (22.2%) or that people appreciate nurses, but they still 

have objections to their work (38.9%). 

In this situation, it is reasonable to ponder the reasons for such attitudes. Perhaps they must be 

sought in the education system, i.e. in the question whether nurse education system corresponds to 

the demands of the nursing profession. 75% of respondents claim that it is good and relevant to the 

                                                 
8 The research was carried out at the Faculty of Pedagogy of the Higher Vocational School in Głogów (45 persons 

surveyed) and at the University of Zielona Góra among undergraduate students of Pedagogy (27) and of Nursing (18 

people). In total, 90 people were involved in the study. The respondents are people aged from 19 to 51 (at the course 

of Nursing: from 19 to 28). Predominantly, unmarried, childless, living in urban areas. 18 in active employment, three 

of them are students of Nursing, only one of them worked in a medical profession - a paramedic. A method of a 

diagnostic survey was used in the study, a technique of a survey, a tool of a questionnaire. The findings were 

analysed, taking into account the variable of the field of study, which seemed to be relevant with regard to the subject 

of the research. 
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needs. Students of Nursing, as those naturally more familiar with the nature of their education, are 

predominantly satisfied (83.3%). 

However, there is no lack of those who perceive shortcomings in nurse education system. They 

criticise, but are usually unable to suggest constructive solutions. The statements of future nurses 

themselves are noteworthy, as they indicate concrete proposals on how to teach particular subjects. 

The following proposal of changes in the education system: "Greater effort into foreign languages 

to be able to immediately leave after graduation" is rather disconcerting. 

The following questions were intended to diagnose the image of nurses in the perception of the 

respondents, who unanimously maintain that not everybody can be a nurse, because "not everyone 

is suited for the job", "the person must have appropriate physical aptitude and mental health". 

Among the features attributed to good nurses most often the following were mentioned: empathy, 

willingness to help others, openness, patience, kindness, diligence, responsibility, vigour, physical 

strength and mental strength. There is no significant difference between the opinions of students 

of Pedagogy and Nursing. 

The respondents had met various nurses on their way. Among the students of Pedagogy there 

dominated an opinion that these had been nurses who had fulfilled their duties well, but in a 

formal way (54.2%), but unfortunately there had also been those that were not suitable for this 

profession (29.2%). On the other hand, students of Nursing, aware of their future professional 

role, able to examine the merits of the professional behaviour of their older colleagues, had 

predominantly experienced contact with nurses who had fulfilled their duties well, but in a formal 

way (72.2%), which they frequently justified by excess of responsibilities and excessive amount 

of time devoted to matters unrelated directly to patients’ ailments. Nursing students, in their future 

work, would not want to make the same mistakes. They trust that not only will they fulfil their 

duties well, but they will also be nice to patients and their conduct will be deprived of formality. 

They want patients to be able to say that they have met a good nurse, just like they themselves 

have said (94.4%) and other respondents (83.3%). As a side-line of the research, it is worth 

pointing out how important it is to encounter good adults in life, who have a positive effect on us 

and evoke a sense of security. This issue is particularly important in the case of an afflicted child, 

ill, disabled, exposed to deprivation of many needs, looking for someone to be with him or her at 

this difficult time[9]. Nurses are undoubtedly likely to become good, supportive adults for 

afflicted children, just like teachers and parents, by showing them how to deal with their 

disability[10]. 

They would also like to meet social expectations. Studies have shown that they are usually higher 

expectations than in relation to other occupational groups, with suitable skills, being a prime 

expectation, as stated by 61.1% of students of Pedagogy and 72.2% of students of Nursing. 27.8% 

of the former and 33.3% of the latter indicate at personality traits as another example of a social 

expectation. Only a few students indicate appropriate knowledge, but it is obvious that adequate 

knowledge is indispensable in order to perform skillfully. 

The largest group of respondents is convinced that nurses can meet social expectations. 

Sometimes, however, they achieve the status by exerting considerable effort. If this situation 

persists, it may be that nurses will no longer be able to respond to social expectations, the danger 

being according to respondents, the overload with professional obligations and unrealistic 

requirements on the part of patients, even though they see nurses functioning in accordance with 

their needs. Nursing students very often add that despite the efforts, they are not always able to 

satisfy a demanding patient. 
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Subsequent questions also concerned evaluation of nurses’ work. It is worth noting that the 

respondents are well-versed in the field of activities performed by a nurse. Nursing students even 

cite descriptions of their profession, other respondents include a variety of nursing activities, such 

as injections, blood sampling, measuring blood pressure, helping the physician during procedures, 

patient care, filling in documentation. It is worth noting, which should not be surprising, that the 

knowledge of the scope of activities performed by nurses is much higher among the students of 

Nursing. They list more of these activities with greater differentiation. 

The majority of respondents assess nurses’ preparation as rather appropriate. However, they admit 

that when it comes to performing their duties, the situation varies from person to person. 

Therefore, the respondents believe that something should change in the working procedures of 

nurses, so that they are more effective as seen by the patient and more rewarding for the nurses. 

Perhaps it is about remuneration. This question raised a lot of excitement among the respondents. 

Students of Pedagogy tend to argue that remuneration of nurses is rather appropriate, although we 

hear that it should be higher. Future nurses believe that nurses are definitely not properly rewarded 

for their work (as testified by 50% of respondents). In support they state: "too much responsibility, 

too low wages", "work (...) is not adequate to remuneration", "too small remuneration for the (...) 

responsibility", "(...) they do very hard work, the pay does not reward them". 

A question about a hypothetical situation, namely the respondents were asked if they would like 

their child to be a nurse, complemented the perceptions and expectations towards the nursing 

profession. Students of Pedagogy answered negatively (54.2%), they were reluctant to the idea of 

their child being a nurse, but they would leave the ultimate decision to the child. The statements of 

future nurses were predominantly positive, but again they would leave the final decision to the 

child. 4 students of Nursing who would not want such a profession for their children are 

intriguing, but if their child makes such a choice, they will not prohibit him or her. 1 person 

categorically stated that she would discourage the nursing profession. As a side-line, it should be 

added that it is a professionally active person, who is already familiar with everyday 

implementation of the profession and who openly admits that she has never dreamt of this 

profession, and performs it because this is how it has worked out in her life. Other students of 

Nursing unanimously declared willingness to carry out the role of a professional nurse. The group 

of students of Pedagogy is dominated by those who never thought about the nursing profession 

(81.9%). Those who had wanted to be a nurse, signalled a change in life plans, as a result of  

a change in thinking about their future career, of health problems, financial situation of the family 

which made it impossible to continue education outside of their place of residence or a change of 

personal circumstances, such as pregnancy and the need to take care of the child. There are all 

sorts of vicissitudes of human life. The last of the respondents still dreams of undertaking 

university nurse education after her child has grown up, which would allow her to fulfil the 

professional role of a nurse. 

4 Conclusion 

The research findings make it possible to draw the following conclusions: 

a) there exists a coherent system of vocational training of nurses in Poland; 

b) the system is undergoing modifications due to the changing reality and social needs; 

c) the method of nurse education rather meets with social approval; 
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d) the profession of nurse enjoys social interest, although the work does not always appear to be 

attractive; 

e) social expectations towards nurses and their work instigate the need for support to this 

professional group. 

It seems reasonable to raise public awareness as well as awareness among the adepts for the 

profession, as far as its importance in the system of human support is concerned, especially those 

humans in a difficult situation marked by illness or disability. It is important that nurses are fully 

convinced of the need for a holistic and humane attitudes to patients. 

There should be initiatives to increase the prestige of the nursing profession, possibly through 

more attractive remuneration, and perhaps by establishing adequate recruitment procedures to 

select those with appropriate predispositions, so that they can fully implement their professional 

role. 

It also seems indispensable to build a support system for people working in the nursing profession, 

in a profession that can give so much satisfaction, contentment and joy, but only to those with 

great knowledge, high-level skills and relevant personality traits, full of commitment and 

permeated with the conviction that what they do in life is what they have always really wanted to 

do. 
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ABSTRACT: 

The article analyzes the phenomenon of e-learning as a modern form of educational methods of 

communication and ICT in health promotion. An example of health promotion and education is 

the Electronic System for Monitoring and Health Promotion (SEMPZ). The ‘Preventive 

programme on anti-addiction from alcohol, tobacco and other psychoactive drugs’ in Poland is 

coordinated by the Main Statistical Agency (GIS). It consists of the following tasks: 1) 

informational activities directed to receivers and project partners; 2) the e-training directed to 

medical and health professionals and teachers; 3) health educational activities directed to patients - 

young women at reproductive age, adults and youths (aged 14-19).  A central element, integrating 

activities of partners is the Electronic System for Monitoring and Health Promotion (SEMPZ).  

The SEMPZ consist of the following main components: 1) Info-SEMPZ - main project website; 2) 

Learn-SEMPZ - an e-learning platform; 3) Edu-SEMPZ - an educational website. The knowledge 

gained by all target groups are verified and supplemented every 6 months. That serves the up-

dating (adjustment) of the existing educational and training materials, and preparation of new 

materials for the existing and future educational needs.  

Keywords: e-health, e-learning, health promotion, health education. 

 

1 Introduction 

The changing informational environment, in the work of medical professionals requires a change 

in didactic methods and techniques. With data communications technology (ICT, Information 

Communication Technology), there has emerged a new form of communication of teacher with 

the student, determined (in English) as "e-learning". It is a way of distance education, using both 

electronic form of preparation, collection and sharing of content of education, as well as electronic 

channels of communication between teacher and student in the learning process. 

The essence of e-learning as a modern method of distance learning is based primarily on the use of 

the functionality of computer networks, especially the Internet. In other words, the e-learning is 

understood as a tool to support didactic process by using personal computers and the Internet, 

what means using the electronic technology in the process of teaching, so distance learning  

(D-Learning) using data communications technology. 

In order to affect change in behavior and habits of the people, from unhealthy to healthy, it is 

worth to use a variety of methods, techniques and tools of health promotion. The extent to which 



83 

 

they are effective, shows the presented below SEMPZ project, which combines activities in the 

field of health promotion and health education [1, 2, 3, 4]. 

2 Project description 

The main objective of the program called "Prophylactic program for the prevention of addiction to 

alcohol, tobacco and other drugs" is to reduce the use of tobacco, alcohol, and other drugs by 

women in the reproductive age, i.e. between 15 and 49 years of age. The program is Polish 

nationwide, is scheduled for five years, and so far two and a half years have been implemented. 

Program is carried out by the Chief Sanitary Inspectorate (GIS) and Regional Sanitary-

Epidemiological Stations, in partnership with four institutions, subordinated to the Polish Minister 

of Health: Institute of Rural Health (IMW); National Bureau for Drug Prevention (KBdsPN); The 

State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems (PARPA); Nofer Institute of 

Occupational Medicine (IMP). 

The final beneficiaries of the program are: medical staff (doctors, nurses, and midwives), 

employees of sanitary-epidemiological stations, secondary school teachers, pupils from secondary 

schools, women in reproductive age and their newborn children, employees of selected companies, 

institutions / organizations at the provincial level and local levels, which are involved in the 

program, as well as the whole population and the health care system in Poland. 

Electronic System for Monitoring and Health Promotion (SEMPZ), integrates the informational 

content, conducts counseling in the field of addiction, transmits an electronic version of a media 

campaign (project calendar, spots and media text, events, conferences, etc.). It acts as a diagnostic 

tool in the field of knowledge about addiction and risky behavior of all beneficiaries of the 

program (with reference to the construction of educational programs of all partners of the project), 

(online surveys); it also plays educational role (e-learning) for all beneficiaries of the program in 

the field of substance abuse and risky behaviors; it also acts as a tool for monitoring the entire 

project on the basis of data from parametric surveys and evaluation; it also plays an evaluation and 

reporting role (referring to the actions of SEMPZ). [5]. 

The SEMPZ consist of the following main components:  

Info-SEMPZ website - main project website - informational activities (internet media campaign) 

directed to receivers of all activities and Project partners; 

Learn-SEMPZ website - an e-learning platform - the training of medical staff, Sanepid 

employees and teachers of youths (aged 14-19), altogether ca. 6,600 user accounts. 

Edu-SEMPZ  website - an educational website - educational activities directed to all target 

groups (unlimited number of users). 
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Figure 1.The SEMPZ structure. Source: The present study. 

 

2.1 Info-SEMPZ  

The fundamental goal of the functioning of the home page of the SEMPZ will be an integration of 

the information contents, supporting the provision of coherence of the actions of all partners in the 

project. The website will contain the following materials and information: general information 

describing the project, its assumptions and goals; activities currently conducted within the project; 

list of partners participating in the project, their characteristics and description of the tasks 

performed by individual partners within the project; all indispensable contact data (e-mail, address 

for correspondence, telephone) of the partners and other important information exerting an effect 

on the performance of the project tasks concerning the exchange of information between partners, 

and an efficient performance of the adopted goals and tasks, which at present, cannot be defined. 

 

2.2 Learn-SEMPZ 

The basic goal of the functioning of the SEMPZ e-learning platform (Learn-SEMPZ) will be 

carrying out education in the form of blended-learning for 3 target groups. Blended-learning is the 

method of education combining education by the electronic route with its traditional forms. In this 

method meet and intermingle various educational strategies. It is based on e-learning and direct, 

i.e. traditional teaching. Such solutions are used in situations where the methods and possibilities 

of the sole e-learning are not capable of satisfying the assumed educational goals. 

E-learning trainings, due to the technical possibilities, allow the enrichment and variety of 

materials during the course with a large number of multimedia transmissions, which undoubtedly 

increases the attractiveness of the communication.   

Positive aspects resulting from the traditional method in a mixed (blended) system are 

interpersonal relations. During stationary sessions, common participation in the training opens the 

possibilities to become acquainted with new people, exchange of experiences and remarks.  

A traditional contact with the trainee is maintained, which is the most important advantage of 

traditional trainings, allows discussions, interactions, and possibility of instant reception of an 

answer to pertinent questions. Despite the increasing perfection of technologies, e-learning does 

not yet allow full experiencing of the ‘direct contact’[6]. 
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Blended-learning enables the use of an asynchronic mode (off-line), as well as synchronic mode 

(on-line) in such educational models as: e-classes, e-lectures, e-tests, tele-consultations with the 

trainer, etc. According to the results of analyses of educational needs of in individual educational 

group, adequate educational models are selected. The most popular model of using blended-

learning is the so-called blended model, where e-learning within one educational pathway 

intermingles with trainings conducted by a traditional method.  

Trainings in the form of blended learning at the SEMPZ platform, are addressed primarily to 

medical staff due to its direct contact with the target group. This training prepares medical 

personnel to conduct educational activities. Doctors receive a packet of information for 

recognizing signs of the use of alcohol, tobacco or drugs by pregnant women, as well as 

information about methods which can be used to intervene in this area. Nurses and midwives are 

equipped with knowledge about recognition of symptoms in newborns of mothers using 

psychoactive substances during pregnancy. The knowledge gained by the medical staff during 

training is verified during filling tests included on the website of the program (e-learning). 

Training in the form of a blended-learning at the SEMPZ platform, for coordinators from 

provincial and district sanitary-epidemiological stations, is aimed to prepare them to conduct 

educational program "Ars - how to take care of love," public awareness campaign directed at the 

target group, and to prepare them to cooperate with regional media in terms of promotion and 

information on the activities undertaken in the program. Training is carried out by using a cascade 

method - 1 training course for 16 coordinators from the 16 provincial sanitary-epidemiological 

stations, 16 training courses for 318 coordinators from the 318 county sanitary-epidemiological 

stations. 

For successful implementation of the educational program  “Ars - how to take care of love" in 

secondary schools, teachers-coordinators of the program in schools are trained at the SEMPZ 

platform with usage of blended-learning method. In 49 trainings, organized in each former 

provincial city, a total of at least 5,200 teachers will participate, i.e. one from each school which 

will report a desire to implement the program [7].  

 

2.3 Edu-SEMPZ   

The third element of the SEMPZ will be an Internet platform directly contributing to the 

performance of educational programmes (Edu-SEMPZ) at schools and workplaces, used for 

carrying out the Internet media campaign of the project. The platform will be equipped with 

technical elements enabling the collection of evaluation data concerning the carrying out of 

educational actions, and activities within the scope of health promotion directed to the target 

groups of the project – young women at reproductive age, school adolescents, adult males 

(unlimited number of users). 

Educational actions directed to all target groups will concern health effects of using tobacco, 

alcohol or narcotics (including new narcotics – so called “legal highs”). Adequate materials will 

be developed in cooperation among all partners of the project, and will be available in various 

forms, as printed and audio-visual materials (AV). 

All educational materials will also be available in an electronic form on the internet platform Edu-

SEMPZ, both as methodological materials for the trainees, and educational contents directed to 

target groups.  The educators will have the possibility to use educational resources available on the 
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Edu-SEMPZ platform, and indicate this platform as the source of expanding health knowledge of 

the trainees. 

Effects of educational activities, in particular the effectiveness of the influence of the project 

website as a means of promoting health, for each of the target groups, are monitored during the 

implementation of the program using the technical tools for evaluation in the form of on-line 

survey, in which the project website is equipped [5;6;7].  

3 Project implementation  

In July 2012, the project started from the scratch. It hasn't had the infrastructure nor substantive 

resources. Till the end of 2012, the first designs of the pages were developed (figure 2). 

 

Figure 2. info-sempz, edu-sempz and learn-sempz project homepages. Source: The present study. 

 

 

Figure 3. Statistics December 2012-  April 2013. Source: The present study. 

In December 2012, pages were visited by 0.1 visitors per day, and the ratio of uniqueness of 

visitors was 33%. In April 2013, it was 10.9 visitors a day, and the ratio of uniqueness of visitors 

was 62% (figure 3). 
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Figure 4. Statistics December 2013- January 2014. Source: The present study. 

 

From December 2013 to January 2014 page was visited 2243 times, 461 sessions, 274 members, 

58% of which were returning users and 42% of new ones (figure 4). 

When it comes to e-learning platform, within more than a year since the start of the project 

(December 2013) there were 17 courses, 258 users and 91 issued certificates for health 

professionals. 

From January to March 2014 a new website was launched - addressed to young people (e-

stawiamnazdrowie.pl), for employees (e-zdrowiewpracy.pl),  forum was established 

(forum.zdrowiewciazy.pl), design was changed on the educational website, and together with the 

e-learning website, platform consisted of five pages ( figure 5). 

 

Figure 5. Peges of the  SEMPZ platform. Source: The present study. 

 

From April to June 2014, there were 8386 session, 33668 views, 5099 users, 60.8% of which were 

returning users and 39.2% of new ones (figure 6). 
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Figure 6. Statistics April-June 2014. Source: The present study. 

 

If it comes to the substantive content of all websites, in the March 2015 all of them contain 

altogether: 305 articles, 36 videos, 4 tests, games and quizzes, 87  photo galleries, 120 

publications which can be downloaded, 124 media reports, 7 categories of training in which the 74 

courses are included, as well as 59 threads on the forum. 

Till 31st of December 2014, there were 19 583 sessions on the platform, 19 583 views, 12 804 

users, 65,4% of which were returning users and 34,6%  of new ones (figure 7). 

 

 

Figure 7. Statistics July2014 – January 2015. Source: The present study. 

 

Each websites at the SEMPZ platform has a specific dynamics of growth of the number of users. 

Zdrowiewciazy.pl, the main page of the project, till the March 2015 had amassed 17 234 users, 

with 89 348 views (figure 8).  
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Figure 8. The increase in page views and users on zdrowiewciazy.pl webpage, from July 2013 

 to March 2015. Source: The present study. 

 

The webpage <e-stawiamnazdrowie>, dedicated to young people, till March 2015 has gathered 5 

591 users, with 26 552 scenes (figure 9). 

 

Figure 9. The increase in number of page views and users on e-stawiamnazdrowie.pl  

(page for youth), from July 2013 to March 2015. Source: The present study. 

 

At the same time (till March 2015), page szkolenia.zdrowiewciazy.pl, gathered 2 625 users, with 

81 592 scenes (figure 10). 

 

Figure 10. The increase in number of page views and users on szkolenia.zdrowiewciazy.pl 

webpage, from July 2013 till March 2015. Source: The present study. 

 

 

The fourth basic page e-zdrowiewpracy.pl, till March 2015 had amassed 1 664 users at 5 375 

scenes (figure 11). 
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Figure 11. The increase in number of page views and users on  e-zdrowiewpracy webpage, from 

July 2013 till March 2015. Source: The present study. 

 

The entire SEMPZ platform, until March 2015, brought together 27 481 members in 205 491 

scenes (figure 12). 

 

Figure 11. The increase in number of page views and users on the en tire SEMPZ platform,  

from July 20133 till March 2015. Source: The present study. 

 

Differences, except for the subject area and target group, largely arise from the different dates of 

launching of each page. 

 

Figure 12. The number of users planned till end of the project. Source: The present study. 

Throughout the entire project (up to the year 2016), the 1 000 000 page views is planned,  

and taking into account the upward trend, it is feasible to achieve and even can be exceeded. 
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4 Summary 

The ‘Preventive programme on anti-addiction from alcohol, tobacco and other psychoactive 

drugs’ in Poland is coordinated by the Main Statistical Agency (GIS). It consists of the following 

tasks: 1) informational activities directed to receivers and project partners; 2) the e-training 

directed to medical and health professionals and teachers; 3) health educational activities directed 

to patients - young women at reproductive age, adults and youths (aged 14-19).  A central 

element, integrating activities of partners is the Electronic System for Monitoring and Health 

Promotion (SEMPZ).  The goal of the SEMPZ e-learning platform is carrying out training in the 

form of blended-learning for 3 target groups: 1) medical professionals, 2) health professionals 3) 

teachers. The knowledge gained by all three e-training target groups are verified and 

supplemented every 6 months. The health education part of SEMPZ platform is directed to the 

education target groups: 1) patients - young women at reproductive age, 2) adolescents aged 14-

19,  and 3) adults. All educational materials are available in an electronic form on the platform, 

both as methodological materials for the trainees (medical and health professionals and teachers), 

and educational contents directed to receivers. The effects of information, learning and 

educational actions are  monitored by means of evaluation tools, eg. on-line questionnaires. That 

serves the up-dating (adjustment) of the existing educational and training materials, and 

preparation of new materials for the existing and future educational needs. 
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ABSTRACT: 

The aim is to show the stages of training of paramedics in Poland. Education of paramedics is 

performed at the undergraduate studies conducted by universities and medical colleges. Students 

acquire knowledge, skills and social competences necessary to take up employment. Great 

emphasis is placed on practical training and apprenticeships. 

Graduates of medical emergency studies may take up employment in  ambulance services, 

emergency departments and in other places. Paramedics alone can perform many medical rescue 

operations necessary for the rescue of persons in  life- threatening  conditions. 

Paramedics after graduation are required to further improvement of knowledge, skills and social 

competence through professional development. 

Keywords: paramedics in Poland; education; vocational training 

 

1 Introduction 

Vocational training of paramedics at the undergraduate level in Poland has 15-year history. The 

first enrollment for the Bachelor’s degree course in the specialty of emergency medical services 

took place in 2000 at the Silesian Medical Academy [1; 10]. A year later, all willing candidates 

could study in Krakow [2] and since 2003 also at the Pope John Paul II State School of Higher 

Education in Biala Podlaska [3]. Currently training of paramedics is carried out at medical 

universities and higher vocational schools. 

The aim of the study is to present educational paths of paramedics in Poland and also to present 

the stages which should be accomplished in order to get the title of a paramedic and what actions 

are needed to constant improvement of knowledge and skills. 

2 Bachelor's Degree 

Emergency medical services during the first years functioned as the specialization in nursing or 

public health field, but since 2007, it is independent. Professional studies in medical emergency 

last at least six semesters and not less than 3800 hours. Number of ECTS (European Credit 

Transfer System), which a student can obtain cannot be less than 180 [4]. 

 

2.1 Practical profile of emergency medical services 

The Higher Education Act specifies two educational profiles: general academic and practical. 

Emergency medical services fit into the practical profile, which implies that more than half of 

ECTS which are included in curriculum are practical. Classes aimed at gaining by the students 
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skills and social competence are run by persons with professional experience working outside the 

university- that is people working actively in the profession [8]. 

Education in the emergency medical services faculty covers basic content and specific content. 

Basic content includes: introduction to law, sociology, psychology, biophysics, biochemistry, 

public health, hygiene and epidemiology, anatomy, physiology, pathophysiology, biology and 

microbiology, first aid, pharmacology, toxicology, teaching and research methodology. Specific 

content include: qualified first aid, emergency medicine, medical rescue activities, methodology of 

teaching first aid and qualified first aid, disaster medicine, internal medicine, surgery, neurology, 

orthopaedics trauma, intensive care, forensic medicine, psychiatry and obstetrics and gynaecology 

and many others [4;11]. 

During the learning process, great importance is paid to practical classes in rescue skills 

laboratories and away. Students serve an apprenticeship in emergency departments, ambulance 

services, in the State Fire Service units [4]. 

Medical simulation is used in practical training. It is based on learning to carry out operations on 

classmates such as bandaging, interview and physical examination; using phantoms to learn 

intubation, intramuscular injections, as well as more advanced phantoms - human simulators. 

Advanced devices can realistically scream, howl in pain, vomit and bleed, causing stress in 

students and the need to take immediate action [12]. 

There are a lot of benefits of this form of education. One of the most important is the safety of 

patients. It allows to discover students’ ’’ fixed mistakes". It enables dynamic reconstruction of the 

conditions in which the exercise is carried out and induces in real time physiological response to 

action taken by the student. This leads to improved operational efficiency, improves response 

times minimizing the frequency of incidents deviating from the standard algorithms. It also allows 

assessment of the communication between team members in crisis situations [5]. 

 

3 Graduate's profile 

Graduates should have general knowledge in the field of social sciences and the expertise and 

skills in the field of medical science - in particular emergency medical operations performed in 

states of emergency health risks in adults and children, regardless of their cause. Graduates should 

have the ability to perform independently  emergency medical operations such as: protecting 

people in the scene and taking actions to prevent the increasing casualties and environmental 

degradation; assessing the health of people in emergency situations and carrying out rescue 

operations; transporting people in emergency situations and giving them psychological support  in 

a situation that causes an acute risk to health; organizing and conducting  first aid and qualified 

first aid classes and emergency medical operations [6]. 

Paramedics may take up employment in the public and private health care: emergency 

departments, emergency medical teams, emergency call centers, in the structures of the National 

Firefighting Rescue System, as instructors of first aid and first aid qualified in the services dealing 

with health and work safety in factories with a high risk of accidents and also as medical 

coordinators at securing mass events. 
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3.1 Medical actions taken by the paramedic 

Medical rescue operations that can be independently carried out  by a paramedic include: 

assessment of the patient's condition to determine the procedure and the decision whether to 

continue or not  life-saving medical activities; putting the patient in a position appropriate to the 

patient's condition or injuries; establishing and maintaining basic and advanced CPR - breathing in 

adults and children;  restoring airway patency without instruments;  restoring and securing  airway 

patency using instruments, in  particular  oro – pharyngeal tube, pharyngeal tube, laryngeal masks, 

laryngeal tubes, cricothyroidotomy; respiratory suction; using oxygen therapy or  assisted 

ventilation or air or oxygen ventilation: manual (using a face mask or a one-way valve and the 

breathing bag) or mechanical(using a ventilator); endotracheal intubation by mouth or through the 

nose in direct laryngoscopy in cardiac arrest, without the use of muscle relaxants and ventilation; 

manual defibrillation based on the ECG; automated defibrillation; performing ECG; monitoring 

respiratory function; cardiovascular monitoring by non-invasive methods;  peripheral vein 

cannulation of upper and lower limbs and external jugular vein; performing intaosseous infusion 

using a kit; administration of medicine:  intravenous, intramuscular, subcutaneous, intratracheal, 

oral, rectal and inhalation and intramedullary administration using a kit; tension pneumothorax 

decompression by  pleural cavity puncture; and  taking venous blood sample and capillary sample 

for laboratory testing; determining the level of critical parameters using available equipment, 

including, in particular, the level of serum glucose, serum electrolytes, blood gas tensions of 

capillary blood; dressing wounds; stopping the bleeding; immobilization of fractures, dislocations 

and sprains; spine immobilization with a particular focus on cervical; delivering a baby in an 

emergency  situation away from hospitals; triage; taking the precautionary measures to reduce  

health effects of the incident; preparation of the patient and medical care during transport; 

administration of certain medications [9]. 

 

3.2 Medical emergency actions taken under doctor’s supervision 

Medical emergency actions which could be taken by a paramedic under medical supervision 

system: intubation in direct laryngoscopy in cases other than sudden cardiac arrest using relaxants; 

performing electrical cardioversion and external pacing; assisting minor surgeries (stapling of 

wounds, setting up drains) and other medical procedures; bladder catheterization; establishment of 

gastric probe and gastric lavage; administration of certain drugs according to doctor’s order[9]. 

4 Further training of paramedics 

After graduation paramedics arerequired to further education called "professional training". From 

the first of January of the following year, graduation begins with a 5-year period during which 

paramedics are required to collect 200 education credit points. The above points are obtained 

through participation in extracurricular forms of education: courses, seminars and self-study. 

Professional development enables to deepen and update their knowledge and skills in the field of 

emergency medical services [7]. 

The course lasts for at least 30 hours, is implemented in accordance with the curriculum approved 

by the Ministry of Health. It can take place both in the form of full-time studies or extramural 

studies, the course ends with an examination of knowledge and skills [7]. 
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The seminar is a shorter form of education, it lasts no less than 5 classes. The training programme 

is approved by the provincial consultant in the field of emergency medicine. 

In the framework of self education there is preparation and presentation of a lecture at the 

convention, conference, congress or symposium; participation  in training sessions of a scientific 

society; participation in training workshops; participating in online educational programs; the 

publication of scientific books, articles, or translation of a book or an article. 

For each kind of activity a paramedic receives a record in a professional development card and 

after a period of time, paramedics should submit the document to the employer [7]. 

5 Conclusions 

Education in emergency medical services at the level of undergraduate studies ends with the title 

of paramedic. During the course of the studies, students acquire knowledge, skills and social 

competence at the university and apprenticeships. Each paramedic employed must develop their 

knowledge and skills through vocational training in a form of a course, seminar or self-education. 

Paramedic profession is a new profession. It is connected with the responsibility for health and 

human life. Medical rescuers work day and night, in different weather conditions, they are often 

exposed to aggression. Therefore, in addition to their knowledge and skills they need certain 

predispositions such as discipline, teamwork skills, ability to make quick decisions, self-control 

but also effective and quick action taking. 
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ABSTRACT:  

Describes the history of the formation and development of nursing at different historical stages  

in Belarus. 

Keywords: nurse, Belarus, history 

 

Originally opened public school traditional birth (Mogilev, 1865; Grodno, 1876). Then (Mogilev, 

1875; Grodno, 1910), they were transformed into midwifery school, which can be considered 

historical predecessors of higher nursing faculties in Russia and Belarus. Increased training period 

(2 to 4 years), the list of subjects, increased demand for knowledge (it was necessary to pass 25 

exams), get practical training and clinical in nature, was conducted at public and its Komm. In 

these schools, highly qualified doctors and doctors of medicine. Graduates have taken an oath to 

give obstetric (paramedic) set. Schools have made a significant contribution to the training of 

medical personnel. So, Grodno School (1876-1914) produced about 700 midwives, paramedics, 

midwives. In the early twentieth century in Belarus was opened a number of public schools (one-

year course of the Minsk community of Sisters of Mercy, 1902; midwife School of Minsk branch 

of the Russian Society for the Protection of women, 1904-1910) and private schools (dental, 1907, 

Obstetric, 1909, Minsk; Obstetric 1906, Vitebsk, midwife, 1906, Gomel). In the early 1920s 

functioned previously existing Mogilev Obstetric, Obstetric Minsk, Vitebsk midwifery school. 

Moreover, Mogilev school with a tradition and base compared favorably with other, which is a 

low-education institutions. In accordance with the decisions of the 1st National Conference on 

medical education (1922) focuses on the training of the Working Capital paramedics trained 

midwives, nurses, educators, nurses care that the country was carried out according to the type of 

school and course training. These courses, in particular, have been organized in Vitebsk, Gomel, 

Minsk, Mogilev. In the individual is already on the basis of the 2nd such a conference (1926) 

Nursing schools reorganized into medical school with a uniform time frame for (obstetrics - 3 

sister - 2.5). In September 1926 the People's Commissars of Belarus passed a resolution "On 

Approval of the professional work of medical personnel and the Suppression of Unlawful 

treatment", the list of medical professions (doctor, dentist, paramedic, midwife, pharmacist, 

nurse), the order of execution and registration (including, and the right to private practice). By the 

end of the period under review Belarus functioned medtehnikum Mogilev (obstetrical 1924, 

pharmaceutical and 1927, departments), Minsk School of Nursing of the Red Cross (1927), 

Vitebsk Vocational School of Nursing (1929), which do not alleviate the significant quantitative 

shortage of nursing staff. Later (1936) medtehnikumy converted into schools, they established a 

unified system and terms of education (medical assistants and dentists - three midwives and nurses 

- two laboratory assistants and dental technicians - one year), their number increases. However, 

despite the fact that the country (1940) operated 35 medical schools (23 - nurses, 4 - midwife,  
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2 - medical assistant, 3 - pharmaceutical, 2 - medlaborantov 1 - Dental), the rate of supply of the 

population remained nonphysician low On the territory of Western Belorussia no medical school. 

Only local departments of the Red Cross Society organized (in Grodno in 1923) one-year course 

of training nurses. 

In the early years of the Great Patriotic War of health professionals with a high sense of duty to 

fulfill their professional duties For 1946-1950, 11788 trained nurses (88.8% of the plan). In 

addition, the release of 1950 was 51.6% level in 1940, however, the medical school reorganized 

(1953) in school, when they opened (1955), correspondence and evening office. 

In 1991, Grodno State Medical Institute started training nurses with higher education. At full time 

and part-time (1996) the form of trained about 1 thousand specialists. 
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ABSTRACT 

The operating theater is a separated, isolated, organizationally closed hospital unit. The proper 

functioning of the operating theater depends on preparing the adequate personnel and the proper 

organization of work [4].  

The job of a scrub nurse in a well-organized operating theater gives a lot of satisfaction, gives 

opportunities to demonstrate independence. Unfortunately, the performance of professional duties 

is accompanied by psychophysical strains and the exposures to the harmful factors occurring in 

the operating theater [2].  

The aim of this paper was to analyze harmful factors occurring in the operating theater and the 

scrub nurses’ knowledge on the negative influence on their health. To accomplish the set aim, the 

diagnostic poll method, survey technique was used. A survey questionnaire prepared by the author 

was the research tool. The analysis of the findings shows that scrub nurses know harmful factors 

occurring in the operating theater and their negative influence on their health. The majority of the 

scrub nurses use measures of collective and individual protection available in the operating 

theater.   

1 Introduction 

The operating theater is the heart of a hospital, therefore it performs a very important and 

significant role in the hospital functioning. From the people working there, the ward requires an 

ability to predict difficult situations, take quick decisions to avoid stressful situations. Scrub 

nurses have to have special predispositions and possess certain traits of character, such as: 

diligence in performing professional duties, a deep sense of responsibility, as well and manual and 

technical skills. The work in the operating theater is not easy, and its employees are exposed to 

both hazardous factors and the factors which are harmful to their health. Scrub nurses have to be 

aware of the hazards and have knowledge on their harmfulness, and to organize their work so that 

they could be able to perform it in the safest possible way [1].       

2 The aim of the research  

The aim of the paper is to discuss harmful factors which occur in the operating theater and to 

assess the level of scrub nurses’ knowledge on the negative impact of such factors on their health.  
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3 The research material 

The research was conducted on the turn of October and November 2013. 40 scrub nurses working 

in the Operating Theater in St Lucas Hospital in Tarnów participated in the it. To accomplish the 

set aim, the diagnostic poll method, the survey technique was used. A survey questionnaire 

prepared by the author was the research tool. The survey was voluntary and anonymous, the 

respondents were informed about the aim and the scope of the research. The questions included 

the characteristics of the surveyed population, the identification of harmful factors occurring in the 

operating theater, knowledge on the exposure to harmful factors occurring in the operating theater, 

and the correct use of preventive measures.  

4 The results 

Among the respondents, the biggest group were scrub nurses, 45% 40 – 50 years old, 37% were 

30 – 40 years old, 10% were scrub nurses above 50 years old, 8% were 20 – 30 year old nurses.  

Most frequently, the respondents worked in the 12 and 8 – hour shift system, including 69% on 

12-hour shifts and 31% of the surveyed population in the 8-hour shift system. 90% of the survey 

participants think that the number of the personnel employed in the operating theater is sufficient 

to meet the actual needs, 10% are of a different opinion. Fig.1.   

 

Fig.1.The number of personnel employed in the operating theater is sufficient to meet the actual 

needs. 

tak - yes 

nie - no 

The OHS training before the commencement of work was completed by 90% of the respondents, 

10% do not remember such a training.  

The information concerning the hazards in the operating theater was received by 88% nurses 

during the employment, 12% say that there was no such information.  

To the question about onerous conditions to which the theater employees are exposed, (multiple 

choice) 100% answer that it is ionizing radiation and biological factors, 90% think that it is 

electromagnetic radiation, 85% also mention ergonomic factors, 70% mention psychosocial 

factors. Fig. 2.     
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Fig.2.Onerous factors to which an operating theater employee is exposed. 

promieniowanie jonizujące - ionizing radiation 

promieniowanie elektromagnetyczne - electromagnetic radiation 

czynniki fizyczne - physical factors 

czynniki psychospołeczne - psychosocial factors 

czynniki biologiczne i chemiczne - biological and chemical factors 

 

About 73% of the respondents think that the equipment and medical devices in the operating 

theater are properly secured and marked, 17% think that it is not sufficient.  

The majority, 62% of the surveyed nurses think that there is a sufficient number of personnel 

protective measures in the operating theater, the remaining respondents think it is insufficient. A 

considerable number of the scrub nurses (40%) think that the most noticeable strain at work is 

professional responsibility, 25% think that it is helplessness in some situations, e.g. an inability to 

help a patient, 20% claim that it is the remuneration system, for 15% it is the occupational safety 

hazard. Fig. 3.   

 

Fig.3. The most noticeable strains in the professional work. 

zagrożenia bezpieczeństwa osobistego - personal safety hazards  

system wynagrodzeń - remuneration system 
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odpowiedzialność zawodowa - professional responsibility 

bezradność w niektórych sytuacjach w niemożności pomocy pacjentowi - 

helplessness in some situations in an inability to help a patient  

 

Great professional responsibility for 30% scrub nurses is the most stressful factor in the work in 

the operating theater, for 25% changeability of surgeons’ moods during an operation is such a 

factor, for 20% it is the lack of specific information on the type of the planned procedure, for 15% 

the fear of the lack of the material compatibility, for 10% the fear of an infected instrument. Fig.4.  

 

 Fig.4.The most stressful factor in the operating theater. 

duża odpowiedzialność - great responsibility 

obawa przed zainfekowanym narzędziem - fear of an infected instrument 

zmienność nastrojów operatorów - changeability of surgeons’ moods during an operation 

brak konkretnych informaci co do rodzaju planowanego zabiegu - lack of specific   

information on the type of the planned procedure 

obawa przed brakiem zgodności materiału i narzędzi pracy - fear of the lack of                       

material and working tool incompatibility 

 

The next question included in the survey aimed at obtaining information on what ailments scrub 

nurses suffer from after the finished shift (multiple choice). Most often, the respondents, 42%, 

indicated muscle and spine pains, 25% indicated headaches, 20% crus and foot oedema, 13 % 

difficulties with falling asleep, 10% metabolism disorders, 7% sleepiness, 5% irritability.       

When asked about illnesses which may be induced by onerous factors (multiple choice), 100% of 

the respondents answered that varicose veins and allergies are such illnesses, 88% indicated spine 

pains, 75% tumors and fertility problems, 25% foot oedema. Fig. 5.   
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Fig.5.Illnesses which may be induced by onerous factors. 

żylaki kończyn dolnych - varicose veins 

problem z płodnością - fertility problems 

alergie - allergies 

obrzęki stóp - foot oedema 

bóle kręgosłupa - spine pains 

nowotwory - tumors 

  

98% of the respondents inform that in the operating theater there are instrument transport trolleys 

and patient transporting rolls  Fig.6.  

 

 

Fig.6.Facilities in the operating theater which help to move patients and transport instruments. 

  wózki - trolleys  

  podnośniki - lifters 

  rolki - rolls 

  nie ma takiego sprzętu - there is no equipment like that   
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60 % of the respondents think that in the ward there are trainings on hazards and their minimizing, 

30% say that there are no such training.  

Out of all the respondents, 80% said that the unit management is the organizer of such trainings, 

whereas 10% claim that it is equally an OHS worker and, 10% a sanitary nurse. Fig. 7. 

 

 

Fig.7.The organizer of trainings on hazards in the operating theater. 

kierownictwo bloku - unit management  

pracownik BHP - OHS worker 

sanitarna - sanitary nurse 

 

Almost 70% of the respondents think that trainings on the hazards are organized every six months, 

20% inform that they take place once a year, 10% of the respondents think that it is once a quarter. 

Fig.8. 

 

Fig.8. The frequency of organizing trainings on hazards in the work in the operating theater. 

raz na kwartał - once a quarter 

raz na pół roku - every 6 months 

raz na rok - once a year 
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Over 60% of the respondents think that in the operating theater there are not any magazines, 

brochures and leaflets concerning the education on hazards, the remaining 40% think the opposite.  

According to the respondents, the procedures in the operating theater are observed in 90%, 10% 

think they are not.   

5 Discussion 

Healthcare workers are a special group due to performing their professional duties. A job can be a 

source of content; it can positively influence the worker’s psychophysical condition. However, in 

many cases it is a source of strain, stress resulting from performing the job. The level of physical 

and mental strain in scrub nurses’ job is really diverse. It is influenced by a number of factors 

related to the place and kind of the performed job.  

In scrub nurses’ opinion, working in the operating theater is tough physically, mentally and it also 

depends on the level of the occupational health and safety on individual posts. However, working 

in the operating theater carries the risk of the exposure to harmful and onerous factors, being a 

threat to the nurses’ health. The conducted research proved that in their workplaces, scrub nurses 

are exposed to harmful and onerous factors negatively influencing their health. Particularly 

harmful factors in the operating theater are: ionizing radiation, chemical and biological factors 

(100%), electromagnetic field (90%), ergonomic field (85%)  related to assisting during long 

surgical procedures in the constrained posture, moving patients and heavy sets of instruments. 

Similar observations were made in 11 hospitals in the Silesian province among scrub nurses. The 

majority of the respondents (85%) assessed that their job is tough, and they indicated the negative 

effect of biological substances and possibilities to be infected with them, chemicals in the form of 

gases or vapours (anesthetics, and applied disinfection agents), the exposure to the influence of 

physical factors, such as electromagnetic field, X-rays. The nurses from the Silesian hospitals 

negatively assessed the provision of workplaces in single-use equipment, (60%) reported 

periodical quantity shortages, poor quality of available equipment [36]. When compared with St 

Lucas Hospital, the scrub nurses indicated almost (100%) availability of collective and individual 

protection measures, only two groups talked about shortages in protective goggles. 90% of the 

scrub nurses said that during their employment they were informed  about hazards occurring in 

their workplaces, and they completed OHS training, whereas, as it results from the research 

carried out by Kułakowska, the scrub nurses from the Silesian hospitals in 70% learned about 

hazards in their workplaces only during many years’ professional practice, and 10% even claimed 

that in spite of working in the job for many years, they do not have enough information [2].  

The job of a nurse is also connected with a possibility of the occurrence of musculoskeletal 

ailments related to the performed job. The specific character of scrub nurses’ work consists in 

performing professional duties standing for many hours, quite often in a constrained posture. 

Almost 50% of the respondents said that the most common cause of ailments after the finished 

shifts were pains of spinal muscles brought about by moving and lifting heavy sets of surgical 

instruments, equipment, patients, as well as many hours’ assistance during the procedure in the 

constrained posture. It is time which is the most significant in the shaping of the strain in the job 

of scrub nurses, which is proven by similar research conducted among scrub nurses in 9 hospitals 

of the Upper Silesia, who also informed that the most common symptoms after finished shifts are 

symptoms from the musculoskeletal system [2]. To a considerable extent, the tiredness of the 

movement system is induced by taking one posture for a long time. The data obtained from my 



107 

 

research is compatible with Bytnar’s research which shows that the nurses who work in a one-shift 

system feel greater pain in the osteoarticular system in comparison with scrub nurses working in 

the two-shift system. [3]. (42%) On the other hand, scrub nurses working in the two-shift system 

more often talked about problems with falling asleep, irritability caused by working nights. In the 

research carried out, the scrub nurses were asked about illnesses which may be induced by the 

exposure to harmful factors, they mainly mentioned varicose veins (100%), 88% mentioned spine 

disorders, and some claimed that they may contribute to the occurrence of tumors.   

The surveyed scrub nurses were also asked a question what the most frequent cause of emotional 

strains in their job is. What results from the conducted research is that it is a lot of professional 

responsibility (40%), and in 30% it is the stress accompanying the job. Scrub nurses’ work is  

a very responsible job giving a lot of satisfaction, yet, the performance of professional duties is 

accompanied by pain, illness, and sometimes even the patient’s death, which may cause higher 

probability of the occurrence of the professional burnout in the future. Similar research was 

carried out by Bytnar among scrub nurses. She asked a similar question concerning responsibility 

and she found out that in 60% the nurses considered their job very responsible and 66% regarded 

their job as interesting but very stressful [3]. The respondents reported that the most common 

method of coping with stress is talking to someone close to them (100%), watching television and 

reading books (87%).      

The survey also provided us with the information concerning training the personnel of the 

operating theater on hazards and the availability of educational materials on minimizing the 

hazards. The 70% of the respondents answered that the managers of the operating theater organize 

trainings on hazards occurring in the ward every six months, however, 60% say that there is no 

proper education on this subject in the operating theater.   

What can be concluded from the responses I received and from the comparison with the research 

included in other works is that working in the operating theater is very responsible and causes both 

emotional and physical strains. Scrub workers know onerous factors occurring in the operating 

theater, have knowledge on their negative influence on their health and use personal protective 

measures available in the operating theater.    

6 Conclusions  

1. When performing professional duties, operating theater workers are exposed to a number of 

harmful and onerous factors, biological, chemical, physical, ergonomic and psychosocial ones, 

among others.  

2. In the scrub nurses’ environment, the notion of the exposure to harmful and onerous factors is 

known, and the level of knowledge on the exposure to harmful factors can be considered sufficient 

but requiring to be completed.    

3. The main symptoms of work overload observed among the respondents are: pains in muscles 

and spine, headache, crus and foot oedema, problems with falling asleep.  

4. Attention should be paid to occupational safety by organizing more trainings on the risk 

occurring in the workplace and resulting from the exposure to harmful factors, influencing the 

body negatively, the way to decrease them and the protection against the hazard.   

5.Working in the operating theater can contribute to the induction of illnesses, such as  varicose 

veins, allergies, spine disorders, fertility problems, tumors.   
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6. Working in the operating theater induces with the respondents numerous stressful situations 

related, among other things, to circulating for numerous, various fields of surgery and a lot of 

responsibility connected with it.   
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ABSTRACT 

A lot of prominent researchers and scientists have dealt with the problem of stress and 

professional burnout. There are numerous theoretical papers, as well as analyses and empirical 

research which have proven the relation between the performance of a nurse’s job and the 

occurrence of stress and the symptoms of the professional burnout syndrome.   

High risk of the professional burnout occurs in jobs in which human relations are most important. 

These are jobs focused on helping another man, such as, among others, the job of a nurse. To a 

great extent, the syndrome depends on demographic factors, such as age and job seniority, sex, 

marital status or the level of education. The longer the job seniority is, the bigger risk of the 

occurrence of professional burnout.   

The profession of a nurse requires not only empathy, knowledge and manual skills. The adept of 

this profession is also required to have an ability to keep distance to the problematic professional 

situations. Only all of these elements connected in one will enable the effective prevention of 

professional burnout, showing to nurses the true and superior goal which is the welfare and health 

of a patient they provide care to.    

1 Introduction  

Professional work should be a source of life satisfaction and positively influence the physical and 

mental condition of an individual. Professional activeness often carries negative consequences. It 

is a cause of health dysfunctions, a reason for worries, anxiety. It evokes negative emotions.  

Stress is not a new phenomenon; it accompanies the man since the beginning of our life. The 

notion of stress is known to each of us and is popularly associated with overload triggered by a 

difficult, conflict situation, an illness, a worry, a grievous experience, and an impact of physical 

stimuli, e.g. noise or bad lightning.      

The professions particularly exposed to stress include the ones whose essence is giving help to 

others, namely social service professions, among which the healthcare workers are mentioned [1]. 

Nurses are a high-risk professional group; their job is related to constant stress. The source of 

stress is another man being in an extreme situation - a patient, other members of the therapeutic 

team, as well as the sick person’s family. An additional source of stress resulting from the 

character of the nurse’s work in a hospital and her professional role is a great sense of 

responsibility for the patient’s fate, a constant necessity to be permanently ready for giving help 

and be accessible to patients, very often at the cost of her own needs.  
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Professional burnout is a consequence of long-term stress and ineffective coping with it, as well as 

of work overload. The phenomenon carries a number of dangers concerning the physical, mental, 

emotional, family-related and professional sphere.  

The awareness and the prevention against the professional burnout syndrome is extremely 

important, not only because of nurses’ overloads, but first of all for the sake of the patients’ 

welfare. In addition to nurses, they also incur huge emotional costs, being in contact with the signs 

of frustration in the people looking after them [2,3]. 

The aim of the paper  

The main aim of the paper is an attempt to determine the impact of stress and distress on the work 

of nurses working in inpatient healthcare institutions, and the possible occurrence of the 

professional burnout symptoms in this professional group.    

2 The material and the methods  

In the study, the diagnostics poll method was used, as well as the survey technique with the use of 

the author’s survey questionnaire. It comprises 30 questions referring to the presented subject.   

 

2.1. The characteristics of the surveyed group  

In the survey, 100 randomly chosen people took part, working as nurses in various organizational 

units in the Provincial Hospital in Tarnów. Before the study was carried out, the consent of the 

Hospital Administration was obtained.  

3 The results  

Out of all 100 of the survey participants, 94 people are women, which makes 94%, the great 

majority of the nurses, and only 6 people, 6%, are male.     

 

 

Fig. 1. The age of the subjects 

Out of all the respondents, 10 % are 20 - 30 years old. 28% of the respondents are 31 - 40 years 

old. The most numerous group are nurses in the age group from 41  to 50 years old - 42%, 20% 

are people over 50.  Fig. 1.  
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Fig. 2. Years of service in the profession. 

1 - 5 lat - 1 - 5 years 

powyżej 20 lat  - more than 20 years 

The job seniority of the respondents was diverse. 10% of the survey participants have worked as 

nurses for 1 - 5 years. In the range from 6 to 10 years there were 14 % of the respondents. 8% of 

the people had from 11 to 25 years of experience in the profession. The biggest group of the 

surveyed are respondents with over 20-year job seniority Fig. 2.      

76% of the respondents are employed on the basis of the employment contract for indefinite time. 

24% of the surveyed work based on the contract for definite time.   

 

 

Fig. 3. The financial status. 

bardzo dobra - very good 

dobra - good 

przeciętna - average 

zła - poor 

11% of the respondents consider their financial status as very good. 48 % assess it as good. 40% 

think it is average, and 1% regard it poor. Fig. 3.  
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Fig. 4.The opinion on the need of stress in the workplace. 

zdecydowanie tak - definitely yes 

tak ale tylko w pewnym stopniu - yes, but only to some extent 

nie - no 

nie mam zdania - I have no opinion 

According to 2%, stress is definitely needed in the workplace, for 44% it is needed but only to 

some extent. It is not a desired phenomenon for 52% of the group. Fig. 4.  

 

 

Fig. 5. The frequency of feeling stress in the workplace. 

 

14% of the surveyed nurses feel stress in the workplace. 12% of the participants are often 

accompanied by it, it occurs rarely in case of 40% of the respondents, and 18% of the survey 

particiapnts have never felt stress at work. Fig. 5.  

The great majority of the respondents, as many as 92%, are aware that stress influences the 

occurrence of the professional burnout syndrome, and only 6% of the respondents is of a different 

opinion, whereas 2% have no opinion on this.    
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Fig. 6. The most common consequences of stress at work. 

Zaniżenie poczucia własnej wartości - Lowered self-esteem 

Zaniżone poczucie własnej skuteczności - Lowered sense of one’s effectiveness  

Problemy z ciśnieniem - Problems with blood pressure 

Problemy ze snem - Sleeping problems 

Przewlekłe bóle głowy - Chronic headaches 

Agresja, irytacja - Aggression, irritation, 

Napady agresji - Attacks of aggression  

Pojawiające się kryzysy: rodzinne, … - Occurring crises: family, … 

 

The most common effect of stress in the workplace is the lowering of self-esteem according to 

15% of people, the lowering of the sense of one’s own effectiveness of work for 21%, sleeping 

problems are reported by 11% of the surveyed population. Aggression and irritation occurs in 22% 

of the respondents, and the attacks of aggression are experienced by 6%. Fig. 6.   

46% of the respondents have an ability to keep distance in the face of problematic professional 

situations; a similar group does not always possess such an ability. 8% do not have it.   
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78% of the population think that the responsibility for the performed duties is too big, 10% are of 

the opinion that the responsibility is not big, and 12% of the respondents have no opinion on that.  

  Fig. 7.The Professional burnout symptoms observed in the respondents. 

Irytacja z drobnych niepowodzeń w pracy - Irritation because of tiny failures at work  

Brak wiary we własne możliwości - Lack of belief in one’s own abilities 

Drażliwość i brak cierpliwości w stosunku do pacjentów - Irritability and impatience to patients 

Brak empatii i obojętność w relacjach z pacjentami - Lack of empathy and indifference in 

relations with patients 

Unikanie kontaktów osobistych z pacjentami - Avoiding personal relations with patients  

Brak zdolności do koncentracji - Lack of ability to concentrate 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Irytacja z drobnych niepowodzeń w pracy

Brak wiary we własne możliwości

Brak empatii i obojętności w relacjach z pacjentami

Drażliwość i brak cierpliwości w stosunku do pacjentów

Unikanie kontaktów osobistych z pacjentami

Brak zdolności do koncentracji

Pomyłki i błędy przy wykonywaniu zadań w pracy

Brak sił i energii do pracy

Utrata motywacji 

Zniechęcenie do pracy

Poczucie, że nie jestem zbyt dobry/a

Utrata poczucia własnej skuteczności

Zmęczenie i wyczerpanie emocjonalne

Przeziębienia, bóle głowy, infekcje

Utrata wagi lub nadwaga

Problemy ze snem

Problemy z nadużywaniem alkoholu i tytoniu

Rezygnacja i brak perspektyw

Utrata poczucia własnej wartości

Rozdrażnienie, lęk, stany depresyjne

Gniew i agresja 

Częsta nieobecność i zwolnienia lekarstkie

Utrata zdolności do zachowania dystansu wobec …

Problemy wynikające ze złej organizacji pracy
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Pomyłki i błędy przy wykonywaniu zadań w pracy - Mistakes and errors when performing tasks at 

work  

Brak siły i energii do pracy - Lack of strength and energy to work 

Utrata motywacji - Loss of motivation  

Zniechęcenie do pracy - Discouragement to work  

Poczucie, że nie jestem zbyt dobry/a - Sense that I am not good enough  

Utrata poczucia własnej skuteczności - Loss of sense of one’s own effectiveness 

Zmęczenie i wyczerpanie emocjonalne - Tiredness and emotional exhaustion  

Przeziębienia, bóle głowy, infekcje - Colds, headaches, infections 

Utrata wagi lub nadwaga - Loss of weight and overweight 

Problemy ze snem - Sleeping problems 

Problemy z nadużywaniem alkoholu i tytoniu- Problems with alcohol and tobacco overuse 

Rezygnacja i brak perspektyw  - Resignation and lack of perspectives 

Utrata poczucia własnej wartości - Loss of self-esteem  

Rozdrażnienie, lęk, stany depresyjne - Irritation, fear, depression  

Gniew i agresja - Anger and aggression 

Częsta nieobecność i zwolnienia lekarskie - Frequent absence, sick notes 

Utrata zdolności do zachowania dystansu wobec … - Loss of ability to keep distance to .. 

Problemy wynikające ze złej organizacji pracy - Problems arising from bad organization of work  

 

The surveyed group indicated that tiredness and emotional exhaustion occur as the professional 

burnout syndrome most frequently noticed by male and female nurses, just like irritability and 

impatience to patients, as well as the lack of strength and discouragement to the preformed work. 

Problems with keeping weight, the loss of motivation are also frequently observed symptoms of 

professional burnout by the surveyed. Sleep-related disorders are most rarely indicated. Fig. 7.      

 

Fig 8. Actions which should be taken to prevent the professional burnout syndrome: 
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opieka psychologiczna - Psychological care 

budowanie prawidłowych relacji w grupie - Building proper relations in the group 

poprawa struktury organizacji pracy - Improvement of the work organization structure  

nie należy nic zmieniać - Nothing should be changed  

 

To prevent the professional burnout syndrome, 17% of the respondents would choose 

psychological care. 43% would like to build proper relations in the team. The improvement of the 

work organization structure is expected by 39%. Fig. 8.   

The majority of the surveyed, 64%, think that it is possible to act against professional burnout. 

16% of the surveyed oppose this idea, and 20% of the respondents have no opinion on that.  

 A significant group of 30%  is assertive and has an ability to cope in the situations of conflict, 

54% chose the answer that sometimes they are, and 8% do not have such an ability.  

Similar proportions are presented by the surveyed population as far as the sense of physical and 

mental exhaustion is concerned. The majority, 54%, sometimes have such a feeling, 38% of the 

survey participants are always accompanied by it, and 8% said that they do not have such a 

feeling.  

In case of the occurrence of professional problems, 20% ask their superior for help, and 26% ask 

their co-workers.  

 

Fig. 9. Where to ask for help in case of the occurrence of professional problems. 

u przełożonego - superior 

u współpracowników - co-workers 

u rodziny - family  

u znajomych spoza miejsca pracy - friends outside the place of work 

u specialist - specialist  

nie szukam pomocy u nikogo - I do not ask anybody for help 
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As many as 40% of the survey participants answered that in case of the occurrence of professional 

problems, they ask friends outside their place of work for help, 28% ask family, 13% co-workers, 

10% the superior, 4% a specialist, and the same number of the respondents do not ask anybody for 

help. Fig. 9.   

As many as 89% express the willingness to participate in professional trainings, a psychological 

training, aiming at the professional burnout prevention, and 11% do not express any willingness to 

take part in such activities.  

 4 Discussion 

Stress is an unavoidable part of our existence, our life is  not possible without the presence of 

stress, which is proven by reference sources and numerous research into this issue. In the above 

paper, the question was asked whether stress is needed in the workplace. 2% of the survey 

participants said that it definitely is, 44% claim that it is needed but only to some extent. 52% of 

the respondents oppose the occurrence of stress at work. To the question how often stress is felt in 

the workplace, the answer was received that 12% often feel stress at work, 40% rarely feel stress, 

16% very rarely, and 18% of the respondents have never felt stress at work. A great majority, 86% 

of the surveyed group think that stress is an inseparable element of performing the job of a nurse. 

50% claim that stress in the workplace has negative influence on their self esteem, 50% claim that 

stress holds them back most in the workplace and in the professional work.    

Based on the analysis, we can say that the occurrence of stress in the workplace has great impact 

on the occurrence of professional burnout symptoms. 

One of the basic criteria in the assessment of the professional burnout level is, among others, the 

sense of satisfaction and content from performing the job.   

The presented findings enable to observe the occurrence of stress among nurses, as well as 

symptoms characteristic for the professional burnout syndrome.  

The professional burnout level has direct impact on the level of the patient care quality, especially 

in case of the job nursery is, which is the profession of a special character and mission related to 

providing care to the patients from their birth through the adolescence and ending with their old 

age. On each stage of human life, a nurse has direct impact and influence on the fulfillment of the 

basic human needs.    

The presented paper does not fully exhaust the discussed problem because there are considerable 

differences, not only in the internal structure of the burnout definition itself, but also it depends on 

the variables significant to this phenomenon. The person who is not burnt out has a much bigger 

chance to give it out more from himself or herself. To the nurses working for the Provincial 

Hospital in Tarnów, the subject should be a challenge and the search for the question what to do to 

avoid the professional burnout. Every solution should consider the specificity of the job, the 

situation at home, individual predispositions and preferences of the employee, and to involve the 

ones who decide about the organizational conditions and solutions of work. In conclusion, it is 

worth adding that the basis for numerous techniques enabling to avoid the professional burnout 

syndrome should be the harmony towards oneself and the world surrounding us.     

Thus, it seems necessary to take actions focused on a decrease in the level of nurses’ professional 

burnout by introducing various forms of preventive, therapeutic or educational actions.   



118 

 

5 Conclusions  

The conducted study provided evidence proving the fact of stress and the professional burnout 

occurrence among nurses working for St. Lucas Provincial Hospital in Tarnów.   

On the basis of the study carried out and the analysis of the collected material, we can formulate 

the following conclusions:   

1. The surveyed nurses’ workplace conditions the occurrence of numerous stress causing 

factors.  

2. In the opinion of the surveyed group, the job done with people and for people is a source of 

content, energy and satisfaction from the performed job.   

3. Among the surveyed nurses there are the first symptoms of the  professional burnout.  

4. The nurses know the methods of the effective coping with stress and the symptoms of 

professional burnout.  

5. The surveyed group expresses the willingness of active prevention against professional  

burnout and, according to them, it is possible to prevent effectively the professional 

burnout phenomenon.  
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VÝZNAM HISTORIE OŠETŘOVATELSTVÍ V PŘÍBĚHU JEDNÉ 

SESTRY 

The significance of history of nursing in the story of the nurse 

 

KOURKOVÁ Petra, VRŠECKÁ Petra 

 

ABSTRACT: 

Know and understand the history is a very important element for the understanding and 

development of modern nursing. The article tells a brief statement of personal retelling of the life 

of a former professional nurse. Orientation in the history of nursing is considered to be a part of 

professional identity, which should be a fundamental educational need of each nurse. The article is 

a contribution to the completion of mosaics and fills up a white space of nurses’ memory, whose 

tireless work created history of nursing. 

Keywords: nurse, nursing, education, history. 

 

ABSTRAKT: 

Znát a porozumět historii je velmi důležitým článkem pro pochopení a rozvoj moderního 

ošetřovatelství. Stať podává stručnou výpověď osobního převyprávění profesního života bývalé 

zdravotní sestry. Za součást profesní identity je považována orientace v historii oboru 

ošetřovatelství, která by měla patřit k základním požadavkům vzdělání každé sestry. Článek je 

příspěvkem k dotváření mozaiky a zaplnění jednoho bílého místa paměti sester, které svojí 

neúnavnou prací dějiny ošetřovatelství formovaly.  

Klíčová slova: sestra, ošetřovatelství, vzdělání, historie. 

 

1 Analýza problematiky  

V různých zemích prošlo ošetřovatelství rozmanitým vývojem v souvislosti se specifickými 

náboženskými, kulturními, sociálními, ekonomickými a politickými faktory, mezi nimiž mají svou 

nezastupitelnou roli kromě válek i vědecké objevy a významné osobnosti. Ty přispěly svými 

myšlenkami a činy podstatnou měrou k rozvoji medicíny a ošetřovatelství. Lékařství 

a ošetřovatelství mělo a má určitá pevná spojení, avšak s rozdílným postavením a vývojem. 

Zatímco lékařství se těšilo prestižní pozici ve společnosti, ošetřovatelství o svůj kredit  

ve společnosti neustále usilovalo a usiluje (Kutnohorská, 2010). 

Povolání všeobecné sestry prodělalo v poměrně krátkém období velké změny, od původního 

záměru ošetřovatelství v charitativních institucích až po dnešní profesionální roli při uspokojování 

bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb pacientů. 

Pohled na sestru se však ve společnosti vyvíjel a měnil v čase a byl ovlivněn i politickým 

kontextem. Na jedné straně stojí představa sestry a obětavé ženy obdarované empatií, soucitem, 

představa někoho, kdo dává sám sebe a umí si vypěstovat důvěryhodný vztah s nemocným.  
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Na opačné straně stojí sestra jako vzdělaná profesionálka, která efektivně ovládá moderní 

technologie, ve svém rozhodování se řídí rozumem, je možné se na ni vždy spolehnout a 

zodpovědně vykonává svou práci. Přestože jsou oba pohledy odlišné, v praxi vyžadují úzké 

propojení odbornosti a lidskosti tak, aby sestra svou roli splnila vysoce profesionálně (Gulášová, 

2010). Povolání sestry vyžaduje kultivovanou osobnost se schopností empatie, vyvinutým 

sociálním cítěním, altruismem a úsilím pomáhat. Sestra by měla mít přehled i o významných 

meznících ve vývoji ošetřovatelství a medicíny tak, aby poznání minulosti přispělo k ukotvení 

identity v sesterské profesi (Kutnohorská, 2010, Zaoralová, 2015). 

2 Historie ošetřovatelství po 2. světové válce v ČR 

Jedním z prvních oborů, který systematicky vzdělával své pracovníky a byl regulován státem od 

počátku 20. století bylo právě ošetřovatelství. České sestry měly dobrý kredit ve světě a vysoký 

status ve společnosti, ke kterému přispěly i rozvojem komunitní péče (Staňková, 2002). Podstatný 

zlom v úspěšném rozvoji ošetřovatelství a vzdělávání sester znamenal rok 1948. Po vstupu 

platnosti školského zákona byly ošetřovatelské školy sloučeny se sociálními a vznikl typ středních 

zdravotnických škol po vzoru Sovětského svazu. Studium se skládalo z všeobecného vzdělávání a 

kvalifikační přípravy, bylo čtyřleté a studia opouštěla mládež ve věku 18 let, což se odrazilo 

v maladaptaci na sesterské povolání (Staňková, 1997). 

Rozvoj medicíny a s tím související nutnost specializace v oboru ošetřovatelství vyžadovala 

zásadní změnu v profesní přípravě sester. V roce 1960 došlo v Brně a v Bratislavě ke vzniku 

Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, které byly zaměřeny 

na specializační přípravu sester v řadě oborů (Staňková, 1997). 

Od 60. let 20. století se ošetřovatelství stává autonomním povoláním a sestra je rovnocenná členka 

multidisciplinárního týmu, zajišťující péči o biopsychosociální potřeby pacientů. 

3 Příběh sestry pamětnice 

Sestra Slávka (jak ji budeme nazývat) studovala v letech 1955-1959 Střední zdravotnickou školu 

v Jihlavě, tehdy opět čtyřletou (dosud byla tříletá). Výuka obsahovala praktickou výuku 

v nemocnici, od druhého ročníku ve větším rozsahu než v prvním, a to dva až tři dny v týdnu. Po 

maturitě nastoupila na chirurgické oddělení 10 v Nemocnici v Jihlavě. Žádný adaptační proces 

neboli „nástupní praxe“ v té době neexistovala, několik dní byla v práci na ranní a pak začala 

sloužit sama na oddělení o velikosti  30-40 pacientů, k tomu děti na přistýlkách. Kromě péče o 

všechny pacienty patřilo k povinnostem zdravotní sestry např. umýt všechno nádobí po večeři. Ve 

středu a v neděli po návštěvách patřilo k úkolům zdravotní sestry vytřít celé oddělení. 

V nemocnici se sestra Slávka seznámila se svým budoucím manželem, který pracoval jako 

rentgenový laborant. Několikrát se pokoušel k přijetí ke studiu medicíny, ale vždy byla jeho 

žádost zamítnuta vedením nemocnice pro jeho původ. Začal tedy studovat až v roce 1965 v 31 

letech, stal se výborným lékařem, později primářem. Paní Slávka ho na studiích finančně 

podporovala. 
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obr. 1 – Tablo zdravotnické školy Jihlava z 50. let 

Zdroj: autorky vlastní 

Po příchodu MUDr. Drobného bylo zřízeno nelůžkové anesteziologické oddělení o počtu 5 lékařů 

a 6 sester. Prim. Drobný byl jeden z prvních anesteziologů v republice, měl číslo 3 atestačního 

diplomu. V té době bylo velice obtížné osamostatnění oboru anestezie, protože do té doby si 

dávali „narkózu“ sami chirurgové nebo chirurgické sestry kapáním éteru na masku a bylo to 

navzdory rozvoje chirurgie chápáno jako ohrožení oboru. Součástí vzdělávání v 60. letech byla i 

povinná politická příprava. Protože nebyla paní Slávka v KSČ, byla označena jako „kádrová 

rezerva“ a musela absolvovat dvouleté politické studium, které probíhalo jedenkrát týdně 

odpoledne a bylo zakončeno zkouškou.  

Z důvodu nutnosti specializace sester absolvovala paní Slávka v 70-tých letech specializační 

studium nazvané tehdy ARIP (anestezie, resuscitace a intenzivní péče) v IDPVZ v Brně, jehož 

součástí bylo kromě odborných předmětů i studium marxismu-leninismu a ruského jazyka. 

Po velkém úsilí (a přes odpor představitelů chirurgického oboru z důvodu obavy o úbytek 

pacientů) bylo v roce 1980 otevřeno lůžkové ARO, kde začala pracovat paní Slávka jako vrchní 

sestra. Oddělení bylo tvořeno 4 lůžky, pracovalo zde 8 sester ve třísměnném provozu. Oddělení se 

utvářeno za chodu, byly první ventilátory CHIROLOG, všechny nástroje byly v kazetách, roušky 

a pláště se sterilizovaly v bubnech. Všechny práce od odborné po pomocnou si dělaly sestry samy.  

Sestra Slávka splňovala všechny požadavky na sestru, jakou má být. Byla odborně erudovaná, na 

vysoké komunikační úrovni, ale především byla lidská a laskavá jak k pacientům, tak 

i k personálu. 

4 Závěr  

Shrneme-li úvahu, jaké sestry máme a chceme mít, můžeme použít dnes již legendární slova 

profesora Pacovského, jednoho ze zakladatelů moderního ošetřovatelství, že ošetřovatelství dnes 

vykonává moderní žena v moderní společnosti (Pacovský, 1981). Profesionální působení sester se 

soustředí na člověka jako holistickou bytost. Od sester je vyžadován profesionální a samozřejmě 

empatický přístup k individualitě jedince. S rozvojem ošetřovatelství se tak mění i role sestry 

k rovnoprávnému a kompetentnímu členu týmu v péči o nemocného. Orientace v historii oboru je 
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považována za součást profesní identity, která patří k základu odpovědnosti a kvality práce 

(Zaoralová, 2015). Osobní zkušenost s lidmi dané profese umožňuje provést hlubší sondu do 

atmosféry doby a pochopit práci sester v době za socialismu. Ty se pak mohou stát východiskem 

pro konfrontaci se současností a uvědomění si vlastní identity sesterské profese. 
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VÝZNAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SESTER 

The Importance of Lifelong Education of Nurses 

 

MORAVCOVÁ Karolína, HLINOVSKÁ Jana, ZEJDOVÁ Karolína  

 

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 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, 
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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. 

1 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 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%.  

 

2 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 5 – 10 let 42 (21%), 

od 10 – 20 let 28 (14%) a sester s délkou praxe 20 a více 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%).  

 

3 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 
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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 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 představuje 

24 % z této skupiny sester s vysokoškolským vzděláním. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 procenta odpovědí 

sester zprůměrujeme, vychází nám, že jejich postoj k současnému povinnému CŽV je 75 %. 

Z průzkumného šetření vyplynulo, že všeobecné sestry mají kladný postoj k současnému systému 

povinného CŽV. 

4 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 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 (viz. příloha B). 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 kritérium výběru vzdělávací 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. 
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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 došli ke kladnému zjištění, že sestry (80 %) 

pokládají současný systém CŽV ve své profesi za významný. 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 sester jako nutnost v současném rychle 

rozvíjejícím se oboru ošetřovatelství a 90 % sester jako 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 (Kovačíková, 2008). 

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 poskytování kvalitní 

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 získané odborné znalosti z CŽV  

na jejich pracovišti. Avšak četnost jejich aplikace není tak častá. Na základě této otázky nás 

zajímalo, jaké překážky sestry vnímají pro uplatnění získaných z CŽV na jejich pracovišti. 

Z průzkumu vyplývá, že polovina sester považuje jako nejčastější překážku nedostatek času.  

Dále si sestry myslí, že by je měl zaměstnavatel podporovat v celoživotním vzdělávání. Nejvíce 

by sestry (84 %) uvítalo finanční úhradu nákladů spojených s CŽV. Nejvíce sester (45 %) 

označilo, že zaměstnavatel je podporuje v účasti na CŽV nejvíce způsobem proplácení hodin 

věnovaných účasti na CŽV. 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. 

Závěr 

Vzdělávání všeobecných sester a dalších zdravotnických pracovníků prošla v posledních letech 

značným vývojem.  

Na základě studia a zpracování teoretických poznatků jsme v empirické části provedli pomocí 

průzkumné metody analýzu problematiky významu celoživotního vzdělávání sester z hlediska 

pedagogických, psychologických a sociálních aspektů. Při zpětném náhledu na analýzu našeho 
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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 chápou jako prohlubování odborných znalostí a dovedností. Celoživotní vzdělávání 

vnímají jako 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. Sestry chápou 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.  

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 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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VZDĚLÁVÁNÍ ONLINE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Online lectures for nurses 

 

MICHÁLKOVÁ Helena 

 

ABSTRACT: 

The work of general nurse is both physically and mentally demanding. Combining the roles of  

a professional worker and mother and wife is exceptionally difficult. Nurses have to integrate their 

professional and private duties with the post-graduate training program. Research findings have 

shown that the main obstacles to the post-graduate training perceived by the nurses are the 

financial demands and lack of time. Another significant problem is the local accessibility of the 

training activities. These obstacles can be removed by the implementation of on-line live lectures 

for nurses. On-line lectures are accessible all over the Czech Republic eliminating the need to 

commute. In a virtual classroom the student can see the teacher and is able to communicate with 

him or her on-line. The lecturer can respond to the students the same way as in classic teaching. 

The virtual classroom contains many interactive elements and the lecturer may support their 

presentation by audio-visual features and can engage the students in the learning process. In the 

retrospective evaluation of the on-line lectures, the students acknowledged this form of study as 

inspirative, they expressed their satisfaction and they are interested in continuing their learning 

through the virtual environment. 

Keywords: online education, general nursing, information technology, nursing education 

 

ABSTRAKT: 

Profese všeobecné sestry je fyzicky i psychicky velmi náročná a slaďování profesionální role s rolí 

matky a manželky je velmi obtížné, i protože se k těmto povinnostem připojilo celoživotní 

vzděláváním. Výsledky výzkumu ukázaly, že sestrám na povinnosti celoživotního vzdělání vadí 

především finanční zatížení a nedostatek volného času. Dalším výrazným problémem je lokální 

dostupnost vzdělávacích akcí. Těmto problémům lze čelit online vzděláváním určenému pro 

nelékařské pracovníky ve zdravotnictví.  On-line přednášky jsou dostupné na celém území České 

republiky, což eliminuje potřebu dojíždět.  Ve virtuální učebně student vidí lektora jeho prezentaci 

a komunikuje s ním pomocí chatu. Lektor reaguje na studenty stejně jako v klasickém učení. 

Virtuální učebna obsahuje mnoho interaktivních prvků a lektor může podporovat svou prezentaci 

audio-vizuálními prvky a zapojit tím studenty do výuky. Při zpětném hodnocení on-line 

přednášek, studenti označili tuto formu studia jako inspirativní, vyjádřili spokojenost s výukou  

a mají zájem na pokračování vzdělávání prostřednictvím virtuálního prostředí. 

Klíčová slova: online vzdělávání, všeobecná sestra, celoživotní vzdělávání, informační 

technologie, vzdělávání sester 
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1 Úvod 

Všeobecné sestry jsou největší skupinou osob poskytující zdravotnickou péči. Profese všeobecné 

sestry je fyzicky i psychicky velmi náročná a slaďování profesionální role s rolí matky a manželky 

je velmi obtížné, i protože se k těmto povinnostem připojilo celoživotní vzděláváním. Sestrám na 

povinnosti celoživotního vzdělání vadí především finanční zatížení a nedostatek volného času. 

Dalším výrazným problémem je lokální dostupnost vzdělávacích akcí. Těmto problémům lze čelit 

online vzděláváním učené pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví.   

2 Online výuka 

Online výuka probíhá ve virtuální učebně, nebo lze uvádět označení virtuální místnost, vytvořená 

na určité platformě. Občanské sdružení Seppia využívá platformu ONIF určené k živé výuce, 

vzdělávání a k týmové spolupráci online přes internet. Nejedná se o pasivní e-learning, ale o živou 

komunikaci lektora a účastníků výuky v reálném čase, pouze na dálku ve virtuálním prostředí.  

K dispozici mají lektor se studenty videohovor, chat, posluchárnu, plochu pro sdílení dokumentů, 

videí, MP3 souborů, které mohou následně odeslat, whiteboard – fólii pro kreslení a zvýrazňování 

a mnohé další funkce [3].  

Virtuální prostředí není technicky náročné pro posluchače a vyžaduje minimální technické 

dovednosti studenta. Online prostředí nabízí mnoho interaktivních prvků a snadno zapojí 

posluchače do přednášky. Po celou dobu posluchač vidí přednášejícího a jeho prezentaci stejně 

jako při frontální výuce, pouze vyučující nevidí své studenty. Studenti však nejsou pasivní.  

Po celou dobu je jim přístupný chat (okénko pro psaní), do kterého píšou své dotazy, náměty  

a odpovědi na otázky lektora [4].  Další možností je využití emotikonů, jednoduchých obrázků, 

kterými posluchač rychle vyjádří svůj názor. Mezi tyto obrázky – piktogramy patří značka pro 

vyvolání, obrázek pro souhlas či nesouhlas s tvrzením učitele, dále pak značka pro ohlášení 

přítomnosti či krátké nepřítomnosti v učebně a pro maminky je zde značka „ruší mě dítě“. 

Vyučující může během přednášky studenta vyvolat přímo do živého vstupu, pokud to technické 

vybavení studenta a student sám dovolí. Během výuky vyučující přednáší pomocí prezentace, 

může využít fotografií, videí či obrázků a může kreslit či použít ukazovátko. Velmi rychlá zpětná 

vazba je funkce hlasování, kdy student volí odpověď na dotaz vyučujícího a okamžitě se zobrazí 

graf s odpověďmi celé třídy. Takto si vyučující ověří, zda posluchači rozumějí jeho výkladu. 

Online umožňuje několikerou úsporu: úsporu času, protože není nutné cestovat. Úsporu financí 

pro organizátory i studenty. Mimo jiné je online vzdělávaní i ekologické, protože šetří pohonné 

hmoty, provoz fyzické učebny, není nutné tisknout certifikáty, pozvánky i certifikáty jsou zasílány 

mailem. Online výuka bourá vzdálenosti: studenti se účastní přednášek, které by byly pro ně 

lokálně nedostupné, setkají se s lektory a „spolužáky“ z celé republiky. V pohodlí svého domova 

se seznámí s novinkami v oboru [1]. 

Občanské sdružení SEPPIA se zabývá pomocí a podporou znevýhodněných osob, tak aby si 

jednotlivé skupiny byly sobě navzájem prospěšné a docházelo k integraci. Cílovou skupinou 

znevýhodněných, kterou se organizace snaží dlouhodobě podporovat, jsou následující osoby: 

hendikepovaní, osoby na mateřské či rodičovské dovolené, osoby dlouhodobě pečující o sobu 

blízkou a pracující rodiče. Občanské sdružení identifikuje problémy těchto osob a snaží se nalézt 

jejich řešení. Online vzdělávání umožňuje propojení těchto skupin a nalezení jejich uplatnění  

a seberealizaci.  



132 

 

V rámci bourání bariér nejen v místní komunitě, došlo k realizaci online vzdělávání 

hendikepovaných osob, které bylo rozšířeno o vzdělávání znevýhodněných osob na mateřské  

a rodičovské dovolené a osob pečující o osobu blízkou. Akreditované přednášky pro nelékařské 

pracovníky, umožňují udržení kvalifikace během mateřské, rodičovské dovolené a usnadňují 

plynulý návrat do zaměstnání. Při realizaci online přednášek našlo uplatnění mnoho lektorů z řad 

osob na mateřské a rodičovské dovolené a touto činností organizace umožnila práci z domova 

těmto znevýhodněným osobám.  

 

3 Cíle 

1. Zjistit jaké formy vzdělávání jsou preferovány všeobecnými sestrami. 

2. Zmapovat motivaci studentů k využívání online vzdělávání. 

 

4 Soubor 

Výzkumný soubor tvořili studenti Občanského sdružení Seppia, které se věnuje online vzdělávání 

nelékařských zdravotnických profesí. V současnosti má sdružení 600 registrovaných studentů, 

nejde pouze o aktivní studenty, ale jedná se o databázi všech studentů, kteří kdy v minulosti 

projevili zájem o online vzdělávání a v současnosti mohou i nemusí být aktivními studenty online 

přednášek. Vytvořený elektronický dotazník byl zaslán s průvodní žádostí o vyplnění na tuto 

databázi. Na dotazníkové šetření reflektovalo 229 respondentů z České i Slovenské republiky. 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 224 žen (98 %) a 5 mužů (2 %). 129 respondentů (56 %) žije 

v České republice a 100 respondentů (44 %) bydlí na Slovensku.  196 respondentů (85 %) uvedlo, 

že jsou všeobecné sestry,  7 dotazovaných (3 %) jsou porodní asistentky a 26 respondentů (12 

%) volilo odpověď ostatní. 90 respondentů (38 %) jsou absolventy SZŠ, 37 respondentů (16 %) 

mají VOŠ, bakalářské studium má 33 dotazovaných (15 %), magisterské studium ukončilo 52 

respondentů (23 %).  

 

5 Metodika 

K získání sběru dat pro kvantitativní výzkumné šetření byla zvolena metoda dotazování, technikou 

dotazníku. Dotazník vlastní konstrukce byl anonymní a byl určen studentům účastnící se online 

vzdělávání. Bylo provedeno pilotní šetření, kde bylo zjišťováno, zda je dotazník srozumitelný. 

Následně došlo k úpravě škál a finální dotazník obsahoval celkem 25 otázek, 15 otázek bylo 

uzavřených, 10 otázek polootevřených a jedna tabulka. Otázky byly zaměřené na identifikační 

údaje respondentů, jejich motivaci ke vzdělávání a jejich názor na online vzdělávání. Výzkumné 

šetření probíhalo v období od dubna do května 2014. Výsledky kvantitativního šetření byly 

zpracovány do grafů pomocí programu Microsoft Office Excel. 
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6 Výsledky 

Graf 1 Věk respondentů 

 

 

Graf 1 zobrazuje věkové rozdělení respondentů. Do 25 let bylo 5 respondentů (2 %), 20 

respondentů (9 %) respondentů uvedlo, že jejich věk je v rozmezí 26 až 30 let. 95 respondentů  

(42 %) volilo věkové rozmezí 41 až 49 let. 63 dotazovaných (27 %) označilo svůj věk mezi 41 až 

49 lety. Více jak 50 let zvolilo 46 dotazovaných (20 %).  

 

Graf 2 Domnívají se respondenti, že je nutné celoživotně se vzdělávat 

 

 

Z grafu 2 vyplývá, že 151 respondentů (67 %) volilo odpověď ano na otázku, zda se domnívají, že 

je nutné se celoživotně vzdělávat a odpověď spíše ano volilo 68 respondentů (29 %). Spíše 

neoznačilo 7 respondentů (3 %) a nevím 3 respondenti (1 %). Žádný respondent nevolil odpověď 

ne.  
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Graf 3 Jsou respondenti spokojení s online výukou 

 

 

S online výukou je spokojeno 167 respondentů (73 %), spíše ano uvedlo 51 respondentů (22 %). 

Ne a spíše ne nezvolil žádný respondent. 11 respondentů (5 %) uvedlo, že neví, zda jsou spokojeni 

s online výukou.  

 

Graf 4 Jaké jsou největší pozitiva online přednášek 

 

 

210 respondentů se domnívá, že největší pozitivem je účastnit se přednášek z jakéhokoliv místa, 

kde je internet. 88 dotazovaných shledává pozitiva online přednášek v možnosti setkání s lektory a 

posluchači z celé ČR a SR. Finanční dostupnost zvolilo 123 respondentů, 88 respondentů nízké 

finanční náklady, 107 respondentů hodnotí pozitivně online výuku jako inovaci a novinku ve 

vzdělávání, 142 respondentů označilo, že se jedná o zajímavý, atraktivní styl výuky, 154 

respondentů spatřuje pozitivum v možnosti slaďování pracovního a rodinného života.  

1 respondent označil ostatní.    
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Graf 5 Jaké jsou největší negativa online přednášek 

 

Graf 5 zobrazuje odpovědi respondentů na otázku, jaká jsou podle nich negativa online 

vzdělávání. 24 respondentů označilo nároky na technické dovednosti studenta, 107 respondentů 

označilo závislost na internetu a na síle připojení, 41 respondentů uvedlo závislost na IT,  

19 respondentů uvedlo, že nevidí spolužáky, 38 respondentů odpovědělo menší zapojení do výuky 

– pouze chat a 36 respondentů volilo odpověď ostatní.   

 

7 Diskuse 

Občanské sdružení SEPPIA realizuje online přednášky jak v České republice, tak na Slovensku, 

proto je 56 % respondentů z Česka a 44 % ze Slovenska. Online výuka klade nároky  

na posluchače a vyžaduje alespoň minimální IT gramotnost. Lze předpokládat, že posluchači 

online výuky budou zdravotníci mladšího věku, kteří běžně využívají IT komunikace. Graf 1 

zobrazuje věkové rozdělení respondentů. Největší skupina 42 % dotazovaných byli ve věku 31 až 

40 let, naopak posluchači do 25 let tvořili pouze 2 % dotazovaných. Náš předpoklad, že online 

výuku budou preferovat mladší posluchači, se nepotvrdil (viz Graf 1).  

 

7.1 Názor respondentů na celoživotní vzdělávání  

Pozitivním zjištěním je, že většina respondentů 96 % (67 % ano a 29 % spíše ano) se domnívá, že 

je nutné se celoživotně vzdělávat (viz Graf 2). Žádný respondent nevolil odpověď ne. 

Z výzkumného šetření 2007 bylo zjištěno, že sestry by se zúčastnily vzdělávací akce i přesto, že 

by za ně nedostaly kredity, pokud by bylo téma pro ně odborně zajímavé [2]. I respondenti tohoto 

výzkumného šetření odpovídali, že by vzdělávací aktivitu bez kreditního ohodnocení navštívilo. 

Ve výzkumu z roku 2007 to bylo 86 % a v našem výzkumu volilo ano a spíše ano 81 % 

dotazovaných.  

Respondenti dále hodnotili, jak jsou pro ně jednotlivá kritéria při volbě vzdělávací akce 

významná. Hodnocení probíhalo na škále 1 – 5 kdy jedna byla označena jako nejvíce významné 

kritérium a pět bylo označena jako nejméně významné. Respondenti u každého kritéria: cena, 
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termín vzdělávací akce, téma, osoba vyučujícího, lokalita konání vzdělávací akce, počet kreditů  

a doporučení, stanovili jak moc je pro ně kritérium významné. Data byla zprůměrována  

a sestavena dle významnosti.  Za nevíce významné bylo označena lokální dostupnost vzdělávací 

akce s průměrem 1,83 a za nejméně významné byla označena osoba vyučujícího s průměrem 3,18. 

Téma má průměrné hodnocení 1,98, cena 2,33, termín vzdělávací akce 2,38, doporučení 2,62  

a počet kreditů za vzdělávací akci má průměrné hodnocení 3,18.  Z předchozích výzkumných 

šetření je patrné, že sestry si vybírají vzdělávací akce dle svého zaměření, aby byla pro ně co 

nejvíce přínosná a mezi další faktory, které ovlivní jejich výběr je i finanční časová dostupnost 

[2]. Občanské sdružení Seppia provedlo v roce 2012 pilotní šetření mezi svými studenty a na toto 

dotazníkové šetření reflektovalo 184 respondentů, kteří uváděli, že při výběru vzdělávací akce má 

pro ně význam místo konání, finanční náročnost před tématem vzděláván. Toto zjištění je 

alarmující pokud si uvědomíme, že je pro studenty důležitější, že se vzdělávací akce pořádá 

v místě jejich bydliště před obsahem vzdělávací akce. Akreditace Českou asociací sester garantuje 

kvalitu vzdělávacích akcí, tak i účast na vzdělávací akci v místě bydliště, může být pro posluchače 

přínosná, třebaže není z jejich specializace. Pokud by je dostatečně podporoval zaměstnavatel, 

odpadla by respondentům omezení ve formě finanční náročnosti a lokální nedostupnosti. Tyto 

překážky odbourá využití online výuky. Bariéry, které respondenti shledávají při vzdělávání, jsou 

nedostatek času, problém sladění rodinného a pracovního života a finanční náročnost vzdělávání. 

Některé vzdělávací akce jsou pro respondenty nedostupné lokálně, časově i finančně i přesto, že 

by o jejich absolvování stáli. Všechny tyto kritéria lze ovlivnit absolvováním online přednášek. 

Online výuka bourá vzdálenosti: studenti se účastní přednášek, které by byly pro ně lokálně 

nedostupné, setkají se s lektory a „spolužáky“ z celé republiky. V pohodlí svého domova se 

seznámí s novinkami v oboru [1]. 

 

7.2 Online výuka 

O online výuce se respondenti dozvěděli na internetu, od kolegyň a méně z odborného časopisu. 

Je velmi pozitivní, že 73 % respondentů je spokojeno s online výukou a 22 % respondentů je spíše 

spokojeno (viz Graf 3). Žádný respondent nezvolil ne asi spíše ne. Což je pochvala pro celý 

realizační tým Občanského sdružení SEPPIA. Online přednášky této neziskové organizace jsou 

realizovány ve večerních hodinách, nejčastěji od 19:30 do 21:00 [5]. Tento čas vyhovuje 56 % 

respondentům a spíše ano volilo 34 % dotazovaných. Jen 7 % dotazovaných spíše nesouhlasilo a 

nesouhlasilo. Také většina respondentů uvedla, že jsou spokojeni s virtuálním prostředím ONIF 

(ano 70 % a spíše ano 24 %), které pro realizaci přednášek využívá nezisková organizace. Dále 

respondenti hodnotili pozitiva a negativa online výuky. 210 respondentů se domnívá, že největší 

pozitivem online výuky je účastnit se přednášek z jakéhokoliv místa, kde je internet. 88 

dotazovaných shledává pozitiva online přednášek v možnosti setkání s lektory a posluchači z celé 

ČR a SR. Finanční dostupnost zvolilo 123 respondentů, s tím souvisí i to, že 88 respondentů 

uvedlo nízké finanční náklady na vzdělávání, 107 respondentů hodnotí pozitivně online výuku 

jako inovaci a novinku ve vzdělávání, 142 respondentů označilo, že se jedná o zajímavý, atraktivní 

styl výuky, 154 respondentů spatřuje (viz Graf 4) pozitivum v možnosti slaďování pracovního  

a rodinného života.  

Občanské sdružení SEPPIA zařazuje mezi výhodu online přednášek: přednášky na živo, bez 

nutnosti cestovat, nízké finanční náklady, dostupné novinky z oboru, přednášení z domova netráví 

čas na cestách, přístupné přes internet pro ČR i Slovensko [5].  Motivací k využívání online 

vzdělávání je pro 219 respondentů dostupnost z domova, 75 respondentů uvedlo, že je motivuje 
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počet kreditů, pro 155 respondentů je to možnost tématu, dle jejich zájmu, 102 respondentů 

uvedlo nízké finanční náklady, 101 respondentů motivuje k online výuce délka přednášek a čas 

realizace přednášek, jen pro 42 respondentů je motivující osoba přednášejícího – lektora. Mezi 

negativa online výuky zařadili respondenti nároky na technické dovednosti studenta, závislost na 

internetu a na síle připojení, menší zapojení do výuky – pouze chat (viz Graf 5).  

8 Závěr 

Tato práce byla orientovaná na využití online výuky pro zdravotnické obory. Práce je zaměřena na 

online přednášky, které jsou dostupné pro studenty přes internetovou síť, výuka probíhá na živo  

a nejde tedy o záznam ani o e-learning.  

V kvantitativním výzkumném šetření jsme se zaměřili na studenty online výuky. Zajímalo nás 

jaká pozitiva i negativa účastníci vzdělávaní vnímají. „Studenti preferují online výuku“ Bohužel 

výsledek nelze generalizovat, z důvodu zkreslení při záměrném výběru výzkumného vzorku. Pro 

výzkumné šetření byli osloveni respondenti, kteří se účastní či účastnili online výuky. Tento 

záměr byl záměrný, protože jsme chtěli naplnit výzkumné cíle této práce a zjistit informace  

o tomto typu vzdělávání. „Nejdůležitějším kritériem při volbě vzdělávací aktivity je téma“ 

V tomto výzkumném šetření bylo zjištěno, že nejdůležitějším kritériem při výběru vzdělávací akce 

je pro respondenty lokální dostupnost akce. Dalším významným kritériem je téma a cena. 

„Studenti jsou spokojeni s online výukou“ Studenti jsou spokojeni s online výukou i s virtuálním 

prostředím, kde jsou online přednášky realizovány. Shledávají online výuku dostupnou časově  

i finančně a považují tento typ výuky za inovativní a atraktivní styl výuky. „Studenti považují 

nízké finanční náklady jako pozitivum online výuky“ Studenti označili online výuku jako finančně 

dostupnou a uvedli, že jim tento typ výuky snižuje náklady na vzdělávání. „Studenti považují 

závislost na IT jako negativum online výuky“ Polovina dotázaných označilo jako negativum online 

přednášek závislost na internetu a na síle připojení a pětina respondentů uvedla závislost na IT.    
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC SOUČASNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

VRŠECKÁ Petra, KOURKOVÁ Petra 

 

ABSTRACT: 

Education of paramedical staff has undergone quite a long evolution from the medieval treatment 

after today's modern concept . The process of training of paramedical staff in the Czech Republic 

worked out very well , went through a long evolution currently underway at several levels. Given 

that it is a regulated profession , and shall be governed by the laws of our country, which are 

anchored the requirements of the European Union. 

Keywords: education, legislation , lifelong learning , competence 

 

ABSTRAKT: 

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků prodělalo poměrně dlouhý vývoj  

od středověkého ošetřování po dnešní moderní koncepci. Proces vzdělávání nelékařských 

zdravotnických pracovníků je v České republice velmi dobře propracován, prošel dlouhým 

vývojem a v současné době probíhá na několika úrovních. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o regulované povolání, tak se řídí úpravou zákonů naší republiky, ve které jsou zakotveny  

i požadavky Evropské unie.  

Klíčová slova: vzdělávání, legislativa, celoživotní vzdělávání, odborná způsobilost 

 

1 Úvod 

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků má zejména v České republice bohaté 

kořeny.  

Vyvinulo se z neprofesionálního ošetřovatelství, které tu bylo po celá staletí a zahrnovalo v sobě 

zejména péči o sebe a rodinné příslušníky. Další péčí o pacienta je samozřejmě charitativní 

ošetřovatelství. To vychází z tradic pomoci druhým lidem, která byla v dávných dobách nezbytná. 

Samozřejmostí bylo sepětí ošetřování nemocných s vírou v Boha. 

Ošetřovatelství se rozvíjelo zejména v dobách velkých epidemií a válečných konfliktů. V české 

historii je mnoho jmen, která měla vliv na rozvoj ošetřovatelství, jako byla Eliška Přemyslovna  

a jiní. (Kutnohorská, 2010) 

Mezi jména slavných zahraničních osobností, které ovlivnily ošetřovatelství, patří zejména: 

 Nikolai Ivanovič Pirogov, 

 Florence Nightingelová,  

 Jean Henry Dunant. 

(Staňková, 2001)  
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V roce 1872 zakládají spisovatelky Eliška Krásnohorská a Karolína Světlá Ženský výrobní spolek 

český. Jehož hlavním úkolem byla výchova žen k určitému povolání. Jedním z vybraných 

povolání bylo i povolání ošetřovatelek, to směřovalo k založení První české ošetřovatelské školy, 

která byla založena roku 1874 v Praze. 

V roce 1916 zahájila činnost Česká ošetřovatelská škola při všeobecné nemocnici v Praze 

(KAFKOVÁ, 1992)   

K dalším změnám došlo po druhé světové válce. V  roce 1948 byla vydána nová legislativa 

upravující ošetřovatelské školy. V roce 1955 bylo studium prodlouženo na čtyřleté. 

(KAFKOVÁ, 1992)   

Systém výchovy ošetřovatelek přetrval s drobnými úpravami až do roku 2004, kdy nastala 

podstatná změna ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, které bychom se chtěly 

věnovat v našem příspěvku. 

 

2 Legislativní úprava současného vzdělávání nelékařských zdravotnických 

pracovníků 

Vzhledem k tomu, že se v péči o nemocné pochybení mohou vyvolat fatální následky u pacienta, 

tak by zdravotnické vzdělání mělo být nejen teoreticko-praktické, ale také celoživotní. 

Vzdělávání chápeme jako celoživotní proces, neustále musíme rozvíjet svoji osobnost, nejen  

po stránce teoretických znalostí, ale i sociální. Získávání nových poznatků a zkušeností je nutností 

již od 20. století a to i díky rozvoji moderní technologiích a techniky. Zdravotnictví se může 

pochlubit tím, že jeho systém celoživotního vzdělávání je jedním z nejlépe propracovaných 

(Drucker, 2002). 

Proces vzdělávání obecně rozdělujeme do tří fází: pregraduální, postgraduální a kontinuální. 

Ve fázi pregraduální získává absolvent způsobilost k výkonu povolání, fáze postgraduální 

zahrnuje pomaturitní (kvalifikační či specializační) vzdělávání, cílem této fáze je obdržení 

specializace k výkonu činnosti. Fáze kontinuální je fází permanentní, je zřejmě nejdůležitější ze 

všech fází vzdělávání, jedná se také o celoživotní praxi. (Drucker, 2002) 

Vzdělávání zdravotnických pracovníků se řídí přísnými pravidly, jedná se o regulované povolání. 

Nejvýznamnější předpisy uvádím v následujícím výčtu: 

• Zákon 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 právních předpisů. 

• Vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, v platném znění. 

• Nařízení vlády č.31/2010 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání  

a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. 

• Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. 

• Vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce k vydání osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných 
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kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka 

(vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních). 

• Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., podle kterého postupují akreditovaná zařízení, 

která jsou oprávněna uskutečňovat vzdělávací program SV (NCONZO, 2012). 

Systém současného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR definuje zákon  

č. 96/2004 Sb. Jde o právní úpravu upravující podmínky 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). Tento zákon se zabývá podmínkami o získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a přesně definuje, za jakých 

podmínek lze vzdělání například všeobecné sestry získat. Zákon platí ve znění pozdějších 

předpisů, tj. zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona  

č. 189/2008 Sb. a zákona 105/2011. Tato zákonná norma provádí níže uvedené vyhlášky  

a nařízení. (zákon 96/2004, 2004) 

Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou se upravují detaily o konání atestační zkoušky, zkoušky  

k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné 

zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky. 

Tato vyhláška byla zrušena s nabytím platnosti vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, 

zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné 

zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti 

českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).  

Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez přímého vedení, nebo odborného dohledu zdravotnického 

pracovníka. Tato vyhláška byla pozměněna s nabytím účinnosti vyhlášky č. 321/2008 Sb., která 

byla novelizována vyhláškou č. 4/2010 Sb.  

Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků. Tuto vyhlášku ruší vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků.  

Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti ZP se specializovanou způsobilostí. Toto nařízení bylo novelizováno s účinností od 18. 

2. 2010 nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti ZP se specializovanou způsobilostí.  

Vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam onemocnění, stavů nebo vad, které vylučují 

zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání 

dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah 

lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu 

povolání ZP a jiného odborného pracovníka). Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou  

č. 413/2006 Sb.  

Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání 

odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.  

Sdělení Ministerstva zdravotnictví české republiky č. 275/2007 Sb., o vyhlášení dokladů 

osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné 

sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států EU a seznamu diplomů, 

osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, 
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všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států EU a institucí 

a orgánů, které je vydávají.  

Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.  

Vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, v platném znění. 

(NCONZO, 2012) 

3 Závěr: 

Před necelými sto lety stačilo k výkonu nelékaře dvouleté vzdělání, dnes je tendence k tomu, aby 

nelékařští zdravotničtí pracovníci studovali na vysokých školách. Z výše uvedeného výčtu 

zákonných norem je jasné, že vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je pečlivě 

připravováno, aby odborná péče, kterou nelékařští zdravotničtí pracovníci poskytují, byla co 

nejkvalitnější. 
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REALITA VE VÝUCE VŠEOBECNÝCH SESTER V OBLASTI 

MANAGEMENTU BOLESTI 

 

The reality in education of nurses in pain management 

 

BEJVANČICKÁ Petra, HOROVÁ Jana, ŠAFRÁNKOVÁ Zuzana 

 

ABSTRACT: 

Pain is one of the most frequent problems that the nurses consider, solve and evaluate in practice. 

Caring for a patient with pain and its treatment belongs to the competence of nurses and these 

competencies with respect to the level of education virtually identical. But what may vary and 

fundamentally affects the care, is the level of expertise in the issue of pain management. The 

survey investigated the views and knowledge of nurses in pain management. The level of 

knowledge of pain management was evaluated subjectively by respondents and objectively with a 

test. It was confirmed correlation between rates of respondents knowledge about pain and their 

level of education. In the subjective evaluation of the level of knowledge of education in pain 

management, there was no difference among respondents having various grades of education. 

Regarding the objective evaluation by means of the test, university graduates were more 

successful. The survey showed a lack of knowledge of nurses in pain management. It is necessary 

to improve education in this sphere, both the qualification learning and the lifelong one. 

Keywords: pain, pain management, nurse, education 

 

ABSTRAKT: 

Bolest je jedním z nejčastějších problémů, které sestry v praxi posuzují, řeší a hodnotí. Péče 

o pacienta s bolestí a její léčba patří do kompetencí všech všeobecných sester a tyto kompetence 

se vzhledem k úrovni vzdělání prakticky neliší. Co se ale lišit může a zcela zásadně tuto péči 

ovlivňovat, je míra odborných znalostí v problematice léčby bolesti. Provedené šetření zjišťovalo 

názory a znalosti sester v oblasti léčby bolesti. Míra znalostí byla zhodnocena subjektivně 

respondenty a objektivně testem. Byla potvrzena souvislost mezi mírou znalostí respondentů  

o léčbě bolesti a úrovní jejich vzdělání. V subjektivním hodnocení dostatku znalostí k edukaci 

v oblasti léčby bolesti se respondenti s různou úrovní vzdělání nelišili, v objektivním hodnocení 

pomocí testu byli úspěšnější vysokoškolsky vzdělaní respondenti. Průzkum ukázal nedostatek 

odborných znalostí sester v oblasti léčby bolesti. Je nutné zkvalitnit vzdělávání v této oblasti, jak 

kvalifikační, tak celoživotní. 

Klíčová slova: bolest, management bolesti, sestra, vzdělávání 

 

1 Management bolesti v ošetřovatelství 

K tomu, aby mohla být bolest dostatečně léčena, neboť správná a včasná léčba bolesti působí 

i jako prevence akutních a chronických komplikací, je potřeba určité aktivity zdravotníků. Léčba 
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bolesti není výhradně v kompetenci lékaře, ale svoje možnosti intervence zde má i všeobecná 

sestra. Je to právě sestra, která je pacientovi nejblíže, tráví s ním hodně času a i díky tomu si získá 

jeho důvěru. Ona bývá klíčovou osobou, která může ovlivnit, zda a jak bude pacientova bolest 

léčena. Od sestry to ale vyžaduje aktivitu v přístupu pacientovi, etické chování a v neposlední řadě 

i odborné znalosti, týkající se této oblasti.  

 

1.1 Činnosti sester v péči o pacienty s bolestí 

Sestry se do péče o pacienty s bolestí zapojují v oblasti diagnostiky, farmakoterapie, uplatňování 

nefarmakologických přístupů a edukace. Činnosti sester vztahující se k léčbě bolesti rámcově 

vymezuje vyhláška č. 424/2004 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví 

činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.  Uvedená vyhláška stanovuje, 

aby všeobecné sestry v rámci vyhodnocování potřeb, projevů onemocnění a rizikových faktorů 

využívaly měřících technik např. měření intenzity bolesti, testů soběstačnosti aj. Dále, aby se 

podílely na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační péče, podávaly léčivé 

přípravky atd. Sestrám se specializovanou způsobilostí se při léčbě bolesti doporučuje zaměřit se 

na edukaci pacientů, případně jiných osob, připravovat informační materiály, hodnotit kvalitu 

poskytované péče a zejména provádět činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením metod 

léčby bolesti.  

Je nutné připomenout, že ačkoliv se v poslední době zdůrazňuje samostatnost ošetřovatelské role 

sestry, je zcela nepochybné, že při péči o pacienta plní sestra pokyny lékaře. [1] Léčba bolesti je 

složitý problém a vyžaduje práci v týmu a spolupráci lékaře a sestry. Spolupráce mezi medicínou a 

ošetřovatelstvím je strategicky důležitá pro zvyšování kvality péče o pacienta a pro vytváření 

pozitivního pracovního prostředí pro obě dvě skupiny zdravotnických pracovníků-lékaře a sestry. 

Charakteristickým znakem práce zdravotnictví je týmová spolupráce. Je nemožné, aby efektivní 

péči o zdraví lidí vykonával jeden člověk, proto je bezpodmínečně nutná kooperace jak na úrovni 

jednotlivých profesí tak i stupňů vzdělání.[2]   

Sestra je rovnocennou členkou zdravotnického týmu schopnou samostatné práce v oblasti své 

působnosti. Ošetřovatelství od sestry očekává, že je uznávaným odborníkem v oblasti svého 

samostatného působení v péči o nemocné. Sestra má povinnost iniciovat a podporovat činnosti, 

které napomáhají upevňovat zdraví a uspokojovat potřeby nemocného.  

Sestra jedná a rozhoduje nezávisle, na základě svých vlastních znalostí, dovedností a profesionální 

odpovědnosti při posuzování a řešení individuálních problémů nemocných. Během své praxe 

vychází z potřeb nemocného a pochopení jeho problémů. Sestra při plnění ošetřovatelské péče 

spolupracuje s lékaři a dalšími zdravotníky. Diagnostika a léčba chorob je primárně v kompetenci 

lékařů, sestra zastává v této oblasti sekundární roli. Nezávisle na konkrétní lékařské diagnóze 

provádí sestra ošetřovatelské zhodnocení, ošetřovatelskou diagnostiku a stanovení priorit 

z hlediska ošetřovatelské péče. Pro sestru tedy není prioritní choroba, ale reakce na neuspokojené 

základní životní potřeby související s chorobou, které nemocného nejvíce trápí, omezují či 

obtěžují. Je tedy velmi důležité bolest odstranit, neboť jejím odstraněním nebo zmírněním dojde  

k uspokojení i dalších potřeb nemocného, které se odvíjejí od bolesti a nemožnosti pohybu. [3,4]  

Proto, aby sestry mohly efektivně řešit bolest, musí být schopny správně ji posoudit u různých 

skupin pacientů, pochopit, jak sledovat fyziologické změny spojené s bolestí a její léčbou a znát 

důsledky nedostatečné analgezie. K získávání těchto informací by měly využívat výzkumem 

podložené zdroje. [5]  
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1.2 Role sestry při léčbě bolesti 

Nová představa role sestry ve společnosti zatím příliš nevešla do povědomí: sestra naplňuje svoji 

profesi nezávislým úsudkem, autonomně, na základě vlastních znalost, s profesionální 

odpovědností a přístupem řeší společně s klientem individuální problémy. [6] Tato představa 

splňuje postavení sestry jako profesionálky ve vědní disciplíně ošetřovatelství. Sestra by měla 

ovládat a splňovat emocionální stránku a společenskou důležitost profesionální praxe, dále 

technické dovednosti a také znalosti a dovednosti pro vytvoření nezávislého úsudku a názoru. 

V těchto rovinách se jednotlivé role rozšiřovaly a rozvíjely od poskytovatelky ošetřovatelské péče, 

komunikátorky, poradkyně, advokátky pacienta, edukátorky, manažerky, vedoucí, výzkumnice až 

po roli nositelky změn. [7,8]  

Sestra v rámci ošetřovatelského procesu u nemocného s bolestí uplatňuje všechny uvedené role. 

Tyto role se navzájem prolínají, aniž by se vylučovaly. Sestra jako poskytovatelka ošetřovatelské 

péče samostatně pečuje o nemocného, jak v nemocniční tak i v ambulantní a terénní péči, 

identifikuje jeho ošetřovatelské problémy a zajišťuje plán jejich řešení. Úkolem sestry je zjistit, 

jaký způsob uspokojování potřeb je pro nemocného přijatelný. Sestra chápe nemocného 

holisticky, zohledňuje jeho zdraví a prostředí v zájmu uspokojování potřeb. Základní znalosti  

o bolestech znamenají první krok při hodnocení bolesti s nemocným. Sestra dobře obeznámená  

s různými aspekty léčby bolesti může využít spojení svého jedinečného postavení jakožto 

poskytovatelky péče. Vzhledem k individuální povaze a rozdílům ve vyjadřování bolesti musí 

sestra převzít odpovědnost při stanovení, kdy má nemocný bolest. Postavení sestry jakožto 

pečovatelky dává sestře, oproti jiným zdravotníkům, lepší možnost vytvářet si s nemocným úzký  

a smysluplný vztah, což jí skýtá jedinečnou příležitost hodnotit účinek léčby. Tyto cenné 

informace pak předává lékaři a dalším členům ošetřujícího týmu. [3]  

V souvislosti s rolí pečovatelky zastává sestra i roli manažerky a koordinátorky ošetřovatelské 

péče. Plánuje, organizuje a realizuje ošetřovatelský proces u nemocných.  Spolupracuje s ostatními 

členy ošetřovatelského a zdravotnického týmu. Motivuje nemocného i jeho rodinu ke spoluúčasti 

na mírnění bolesti a plnění dalších potřeb. [3] 

U nemocných s bolestí je jednou z významných rolí sestry role edukátorky nemocného a jeho 

rodiny. Edukační činností se sestra podílí na upevňování zdraví a prevenci jeho poruch, rozvoji 

soběstačnosti a předcházení komplikacím plynoucích z omezení v souvislosti s onemocněním, na 

nácviku potřebných praktických dovedností. Edukace nemocného má rozhodující význam pro 

další vývoj onemocnění. Edukací sestra učí, vzdělává a vychovává nemocného. [9] Pacienta je 

nutné edukovat zejména o jeho právu na efektivní léčbu bolesti, o způsobu hodnocení a metodách 

léčby bolesti. Výzkumy ukazují, že edukovaní pacienti s dostatečnými informacemi hlásí nižší 

intenzitu bolesti, požadují méně analgetik a mají kratší dobu pobytu v nemocnici. [10]  

Podrobněji činnosti sester v souvislosti s léčbou bolesti vymezuje na základě zkušeností 

s týmovou prací při zvládání bolesti Neradílek. [11] V oblasti diagnostiky se sestra může uplatnit 

v následujících oblastech: hodnocení aktuální intenzity bolesti na VAS, sledování dynamiky 

bolesti, vedení denních záznamů, sledování a hodnocení bolestivého chování, vyšetření 

bolestivých změn při aktuální stížnosti nemocného na bolest, zjišťování životních událostí, 

sledování komfortu nemocných.  

V oblasti terapie se sestra podílí na sledování účinku farmakoterapie hodnocením na VAS, 

podávání analgetik podle hodin, návrhu úpravy analgetického režimu při změně intenzity bolesti, 
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sledování vedlejších účinků analgetické léčby, uplatňuje nefarmakologické postupy. Prevence 

zahrnuje následující oblasti: edukaci základních poznatků o bolesti a komplexu ovlivňujících 

faktorů, edukaci správných pohybových návyků.   

Neradílek [11] také zdůrazňuje dvě základní oblasti předpokladů pro to, aby se sestry mohly 

aktivně zapojit v rámci multioborového týmu do komplexní léčby bolesti. Jedná se o odbornou 

přípravu a soubor organizačních patření, jejichž cílem je vytvořit vhodné podmínky pro léčbu 

bolesti. Odborná příprava by měla být součástí postgraduální přípravy. Odborná náplň by měla být 

jasně stanovena a koordinována v souladu se vzděláváním lékařů. Organizační opatření zahrnuje 

vytvoření „ovzduší“ pro uplatnění osobní iniciativy a aktivity sester na pracovišti, motivaci 

ideovou a hmotnou (organizační i finanční), pověření k samostatným výkonům v rámci péče  

o nemocné s bolestí (delegace kompetencí), zajištění informačního toku-stanovení způsobů sběru, 

předávání a přijímání informací (hlášení, vizity, konference), vytvoření potřebných podmínek 

časových, personálních a technických.  

 

1.3 Etické aspekty 

Všichni zdravotníci, nejen specialisté na léčbu bolesti, by si měli uvědomit, že pacient má základní 

lidské právo netrpět bolestí, z čehož vyplývá právo na včasnou a odbornou léčbu bolesti. 

Deklarace IASP (International Association for the Study of Pain) o právech pacientů na adekvátní 

léčbu bolesti zahrnuje tato práva do sedmi zásad: 1. Právo na uznání bolesti. Bolest je subjektivní. 

2. Právo na hodnocení a léčbu bolesti. Pacienti a jejich rodiny jsou součástí zdravotnického týmu, 

který se stará o pacienta, snaží se stanovovat realistické cíle pro léčbu bolesti. 3. Právo  

na výsledky hodnocení bolesti a právo přizpůsobovat se na jejich základě terapii k dosažení 

efektivní úlevy. 4. Právo na péči poskytovanou profesionály s odbornými vědomostmi  

a zkušenostmi v léčbě bolesti. 5. Právo na vhodnou a efektivní strategii léčby bolesti. 6. Právo  

na vzdělávání v oblasti efektivních léčebných možností. 7. Právo na vhodný plán léčby po 

vyčerpání možností akutní neodkladné péče.  

Osoby, které pečují o pacienty trpící bolestmi, by měly mít multidisciplinární přehled. Musí si 

uvědomovat složitou povahu bolesti jednotlivých pacientů a skutečnost, že bolest se účinně zmírní 

pouze za předpokladu, že léčba anebo její kombinace se zaměřují na zvládání všech faktorů 

ovlivňujících bolest. [12]   

Zásady chování sester vycházejí z principů přijatých Mezinárodní radou sester a jsou obsaženy 

v Etickém kodexu zdravotních sester a ošetřovatelek. Nemocný vnímá sestru jako člověka 

poskytujícího oporu a porozumění, prostředníka a osobu snižující napětí mezi ní a lékařem, člena 

ošetřovatelského týmu, který upevňuje důvěru nemocného v léčebný proces a uklidňující prvek 

pečující o emocionální stav nemocného. [13]   

Sestry jsou často vystaveny situacím, kdy musí v řešení bolesti nemocných projevit osobní 

statečnost a odvahu jít do nepříjemného rozhovoru nebo i konfliktu s lékařem, který jedině může 

rozhodnout o léčbě. [14]  

Být svědkem utrpení je součástí každodenní práce sester. Utrpení je zažívání bolesti, zranění nebo 

ztráty, tento zážitek zasahuje celou bytost člověka, která se projevuje i v jeho sociálních vazbách 

a zažívá ho i ten, kdo péči poskytuje, tedy sestra. Stane se někým, kdo nejenom pacientovi 

pomáhá, podává léky a provádí ordinace lékaře, ale je i tím, kdo je přítomen tváří v tvář utrpení, 
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kdo je vtažen do osobního vztahu s pacientem. Soucit a jeho projevení mohou kladně podporovat 

vztah sestra-pacient.[14,15]  

 

1.4 Negativní faktory ovlivňující ošetřovatelskou péči 

Léčba bolesti je důležitou součástí ošetřovatelské profese, protože sestry poskytují péči většinou 

pacientům s bolestí nebo pacientům, kteří očekávají bolestivé zkušenosti. Posouzení bolesti je 

zahrnuto do základní ošetřovatelské péče a hodnocení bolesti by mělo být zařazeno jako jedna  

z vitálních funkcí pacienta. Sestry jsou v optimální pozici, aby se mohly podílet na zmírnění 

bolesti. Přesto je zjišťováno, že sestry nemusí být dostatečně připraveny na péči o pacienty 

s bolestí. K dispozici je nepřeberné množství farmakologických a léčebných intervencí na zvládání 

bolesti, přesto zdravotničtí odborníci nejsou schopni zajistit dostatečnou úlevu od bolesti. [16,17]   

Mezi hlavní faktory, které negativně ovlivňují ošetřovatelskou péči poskytovanou pacientům 

s bolestí, patří: nedostatečné porozumění lékařů a ošetřujícího personálu podstatě a intenzitě 

bolesti, nedostatečné znalosti farmakologie analgetik a způsobů moderní léčby bolesti, 

nedostatečná interdisciplinární spolupráce a kompetenční spory, nedostatečná kontrola výsledků 

léčebného úsilí lékaři a ošetřujícím personálem. [18] Problémem může být i to, že bolest není 

sledována a hodnocena nebo je sledována a hodnocena chybným způsobem, personál nemá 

dostatečné znalosti a zkušenosti s používáním analgetik, zejména opioidů, komplikovaná 

administrativa při předepisování opioidů. O opioidech existují u odborné i laické veřejnosti stále 

mýty. Lékaři i nemocní se bojí závislosti a vedlejších účinků. Opioidy jsou přitom, při jejich 

správném použití, velmi bezpečné a přinášejí pacientovi vysoký konfort. 

Je poměrně běžné, že se ošetřující personál nedokáže shodnout na tom, jak nejlépe zmírňovat 

bolesti konkrétního pacienta, sestry si někdy vytvářejí vlastní soud o pacientově trápení na základě 

osobního přesvědčení, mají vlastní představy o intenzitě bolesti a jejich únosnosti pro nemocného. 

To způsobuje, že nedodrží ordinaci a podávají analgetika podle vlastního uvážení. Sestry pečující 

o pacienty, kteří trpí bolestmi, ať již jde o akutní, chronické či terminální, musí mít neustále na 

paměti, že bolest je to, co pacient říká, že existuje, když to pacient tvrdí. [19] 

 

1.5 Kvalita ošetřovatelské péče 

Cílem moderního ošetřovatelství je poskytovat vysoce kvalitní, vědecky fundovanou a vysoce 

humánní ošetřovatelskou péči. Za kvalitní péči lze považovat takovou péči, která je: účinná 

vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta, pacientem pozitivně přijatá, adekvátní z hlediska 

možného využití zdrojů. Východiskem při určování kvality by měla být především spokojenost 

pacienta, která je odůvodněná samotným posláním ošetřovatelství, jímž je uspokojování potřeb 

pacienta s cílem zachovat podporu anebo navrátit zdraví. [20]  

Pod kvalitou ošetřovatelské péče rozumíme také schopnost sestry uplatňovat odborné vědomosti i 

dovednosti v praxi, dodržování zásad, postupů a pravidel při ošetřování, jakož i celkový přístup 

sestry k pacientovi s důrazem na etické a kulturní aspekty jeho osobnosti. [21]  

Úloha sester v poskytování kvalitní ošetřovatelské péče je dnes natolik komplexní, že 

nevyhnutelným předpokladem poskytování kvalitní ošetřovatelské péče je nejen dostatečná 

kvalifikační příprava, ale také soustavné celoživotní vzdělávání sester.  
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2 Realita managementu bolesti v ošetřovatelské praxi 

V roce 2014 proběhl průzkum zjišťující názory a znalosti všeobecných sester v managementu 

bolesti. Dotazníkovým šetřením bylo osloveno 238 všeobecných sester pracujících na interně  

a chirurgicky zaměřených ambulancích a lůžkových odděleních fakultní nemocnice, součástí 

dotazníku bylo i 10 znalostních otázek z oblasti managementu bolesti. Míra znalostí byla 

zhodnocena subjektivně respondenty a objektivně testem. 

 

2.1 Názory sester na léčbu bolesti 

Jako zásadní součást ošetřovatelského procesu vidí léčbu bolesti 65 % respondentů a 32 % jako 

důležitou. Protože léčba bolesti není v kompetenci pouze lékaře, zjišťovali jsme názory sester na 

možnost ovlivnění míry bolesti právě sestrou. 24 % respondentů se vyjádřilo, že sestra může 

ovlivnit míru bolesti u pacienta vždy a 54 % respondentů si myslí, že často. 20 % respondentů je 

toho názoru, že mohou ovlivnit bolest pouze málokdy. 

V odpovědích na otázku, zda dochází k podceňování bolesti u pacientů kolegyněmi a kolegy 

respondentů, 40 % respondentů připustilo, že se s tímto přístupem setkává, z toho 6 % dokonce 

velmi často. Což značí, že více než 95 % respondentů vidí léčbu bolesti jako důležitou, ale pouze 

60 % ji nepodceňuje. To podpořilo i zjištění, že pacientovi vždy věří bolest pouze 46 % 

respondentů (53 % ji věří většinou).  

Přesto respondenti ohodnotili úroveň léčby na svém pracovišti jako nadstandardní ve 25 %  

a v 72 % jako dostatečnou.  

 

2.2 Znalosti sester a edukace  

Neoddělitelnou a nenahraditelnou součástí péče o pacienta s bolestí je edukace. Bylo zjištěno, že 

své pacienty v oblasti léčby bolesti vždy nebo často edukuje pouze 74 % respondentů a 7 % 

respondentů needukuje nikdy. Téměř shodné byly výsledky otázky zjišťující aktivní edukaci  

u spolupracovníků respondentů, edukaci vždy a často uvádělo 72 % respondentů.  

Byly zjišťovány oblasti, o kterých respondenti edukují nejčastěji. Jednalo se o užívání léků proti 

bolesti (74 %), faktory vyvolávajících nebo zhoršujících bolest (68 %), možnosti 

nefarmakologického ovlivnění bolesti (55 %). Zajímavou položkou byla edukace o nežádoucích 

účincích léků, o nichž edukuje více než 48 % sester. Farmakoterapii indikuje samozřejmě vždy 

lékař a jedná se nejčastěji o ordinaci nesteroidního antiflogistika (NSAID) nebo opioidů. Sestra by 

měla znát alespoň základní a nejčastější nežádoucí účinky léků používaných v léčbě bolesti, 

protože ona tráví s pacientem nejvíce času a je mu nablízku, kdyby se některý z nich projevil. 

Proto jsme zařadili do znalostního testu otázku na znalost konkrétních léků těchto dvou skupin  

a znalost jejich nežádoucích účinků, respondenti měli uvést co nejvíce možností. Výsledky testů 

ukázaly, že respondenti znají v průměru 3,94 léku ze skupiny opioidů a 2,35 ze skupiny NSAID, 

žádný lék ze skupiny NSAID neznalo 8 % respondentů! Znalost nežádoucích účinků opioidů 

činila průměrně 3,85 účinku, NSAID 2,53, žádný nežádoucí účinek nesteroidních antiflogistik 

neznalo 15 % (!) respondentů. To nejsou příliš přesvědčivé výsledky, neboť nelze správně  

a kvalitně edukovat o něčem, o čem nemáme dostatek znalostí. Lepší znalosti prokázali 
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respondenti v otázce cest aplikace léků proti bolesti, zde byla průměrná znalost 4,77 aplikační 

cesty. Antagonistu opioidů znalo 78 % respondentů.   

Další oblastí, ve které edukuje své pacienty 33 % respondentů, bylo hodnocení bolesti. Jelikož je 

doporučeno hodnotit bolest pomocí hodnotících škál, byla další znalostní otázka zaměřena  

na jejich znalost. Respondenti znali průměrně 2,31 škál na hodnocení bolesti. 93 % respondentů 

hodnotí bolest u pacientů během výkonu své praxe, ale jen 68 % respondentů v praxi používá 

k hodnocení škálu. Je tedy s podivem, že o hodnocení bolesti edukuje pouze 33 % respondentů, 

protože není pravděpodobné, že by ostatní pacienti tuto edukaci nepotřebovali. 

Na dotaz na hodnocení účinku (analgezie) po podání léku z hlediska časového (kdy si ověřit 

účinek analgetika s ohledem na cestu aplikace) správně odpovědělo pouze 45 % respondentů. 

Rozptyl ostatních odpovědí byl veliký: u parenterální aplikace od několika minut až po více než  

2 hodiny, u perorální aplikace od 15 minut po více než 6 hodin. 

 

2.3 Souvislost mezi mírou znalostí o léčbě bolesti a úrovní vzdělání v ošetřovatelství 

Respondenti byli rozděleni do skupin bez vysokoškolského vzdělání (střední odborná škola, vyšší 

odborná škola) a s vysokoškolským vzděláním (bakalářský i magisterský stupeň). Ve vyjádření 

respondentů, zda mají dostatek znalostí k edukaci v oblasti léčby bolesti, nebyl mezi těmito dvěma 

skupinami zjištěn statisticky významný rozdíl, v obou souborech byla nejvíc zastoupena kategorie 

odpovědí „Znalosti mám, ale občas postrádám informace“. Rozdíl byl patrný v kategorii odpovědí 

„Na edukaci v této oblasti si netroufám“, kdy takto odpovědělo 9 % respondentů bez VŠ a pouze  

3 % vysokoškoláků. Toto vyjádření respondentů o dostatečnosti znalostí k edukaci bylo 

samozřejmě pouze subjektivní, pro objektivní posouzení znalostí byl vypracován a posléze 

vyhodnocen test, který sestával z otázek týkajících se léčby bolesti.  Zde se již objevily rozdíly 

v bodovém ohodnocení a byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami, jak 

v celkovém bodovém hodnocení testu, tak v bodovém hodnocení testu farmakologie. V obou 

případech byly zjištěny vyšší bodové hodnoty u respondentů s vysokoškolským vzděláním 

(celkově 27 vs. 24 bodů, farmakologie 21 vs. 19 bodů).  

 

2.4 Zhodnocení 

Většina dotazovaných sester si uvědomuje důležitost léčby bolesti jako součásti ošetřovatelského 

procesu a k pacientovi s bolestí přistupuje aktivně v rámci svých kompetencí.  

Z vyhodnocení jednotlivých otázek testu jsme získali přehled o znalostech respondentů 

v jednotlivých oblastech týkajících se léčby bolesti. Byly zjištěny již uvedené neznalosti 

z farmakologie (neznalost léků a jejich nežádoucích účinků), neznalost analgetického žebříčku 

WHO (následně lze předpokládat neznalost strategií léčby bolesti) a téměř 43 % respondentů 

nedokázalo odpovědět, od jakého stupně bolesti, kterou udá pacient na numerické škále 0 - 10 

nebo na škále dle Melzacka, je doporučeno bolest aktivně řešit, neboť negativně ovlivňuje kvalitu 

života. 
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2.5 Doporučení pro praxi 

Jedním z předpokladů toho, aby se sestry mohly zapojit v rámci multioborového týmu  

do komplexní léčby bolesti, je jejich dostatečná odborná příprava v této oblasti. Již během 

kvalifikačního studia by se sestry měly vzdělávat v oblasti léčby bolesti, bohužel se tak děje pouze 

v nedostatečné míře, neboť výuka léčby bolesti je oblastí okrajovou a nemá vymezenu 

samostatnou dotaci v teoretické výuce, vyučována je pouze jako součást ostatních předmětů např. 

Teorie ošetřovatelství, Klinická propedeutika, Základní klinické obory apod. nebo je nabízena 

jako volitelný předmět (typ C). 

Pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče jsou nutné, kromě jiného, také dostatečné odborné 

znalosti. Z provedeného průzkumu vyplývá, že každé další či vyšší vzdělání (vysokoškolské 

studium, specializace) rozsah těchto informací a znalostí zvyšuje, proto je další vzdělávání 

výhodou i nutností. 

Je samozřejmé, že velmi cenné jsou informace teoretické, ale i praktické, která sestra získává 

výkonem praxe. I zde se může kladně projevit vyšší úroveň vzdělání jejího mentora, neboť jí 

poskytne více a kvalitnější informace. Svoji úlohu zde sehrávají také další formy celoživotního 

vzdělávání (odborné konference, kurzy, semináře, e-learning, samostudium). Pouze systematické, 

celoživotní vzdělávání může zajistit odbornou úroveň sester. Aby měly sestry odkud čerpat, z čeho 

se vzdělávat, je management bolesti součástí nových učebnic, odborných časopisů a jsou 

vypracovávány nové pokyny a postupy založené na důkazech. Sestry se musí vzdělávat s využitím 

více zdrojů, včetně odborných ošetřovatelských časopisů, protože jim to pomůže najít řešení 

problémů klinické praxe. Je důležité, aby se ošetřovatelská péče a v ní obsažený management 

bolesti vyvíjely jako praxe profese založené na důkazech a sestry začleňovaly tato doporučení  

do své každodenní ošetřovatelské péče o pacienty. [22]   

Největší pozornost a úsilí bude nutné zaměřit na vzdělávání kvalifikační. Na potřebu zlepšení 

ošetřovatelské přípravy v léčbě bolesti upozorňují některé provedené průzkumy, z nichž 

vyplynulo, že znalost managementu bolesti u studentů je stále nedostatečná a že by ošetřovatelské 

fakulty měly přezkoumat své osnovy a zjistit, zda se studenti této problematice věnují do hloubky 

a mají k dispozici informace podpořené praxí založenou na důkazech. Jsou to pedagogové, kteří 

formují novou generaci sester a studenti musí pochopit, proč je léčba bolesti tak důležitá pro 

poskytování kvalitní ošetřovatelské péče. Studenti ošetřovatelství mají často strach a úzkost 

z managementu bolesti, která pramení z mylných představ např. o vzniku závislosti či z toho, že 

bolest je nevyhnutelná a nelze ji zcela zvládat. [23] Je nutné prostřednictvím dalšího výzkumu 

zjistit skutečný rozsah a kvalitu výuky managementu bolesti v kvalifikačním i celoživotním 

vzdělávání a připravenost pedagogů v této problematice, zajistit dostatek vhodných učebních  

a studijních materiálů, seminářů, kurzů.  

Závěr 

Sestra má v současném léčebném a ošetřovatelském procesu zásadní postavení. Je členkou 

multioborového týmu, jehož záměrem je cílená intenzivní snaha o dosažení přijatelného 

terapeutického účinku při léčbě bolesti, a tím i zkvalitnění života nemocného člověka. Všeobecná 

sestra má předpoklady stát se osobou, která bude pacientovi nejvíce nápomocna při zvládání jeho 

bolesti- má kompetence, znalosti, prostředky, důvěru pacienta i lékaře. 
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Není pochyb o tom, že sestra je osoba v péči o pacienty s bolestí nezastupitelná a v některých 

aspektech i jedinečná. Je důležité, aby si i sestra uvědomila, jak důležitou úlohu v této oblasti 

zastává a byla na ni připravena. 
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VÝUKA STUDENTEK PORODNÍ ASISTENCE V KOMUNITNÍM 

PROSTŘEDÍ 

EDUCATION OF MIDWIFERY STUDENTS IN COMMUNITY 

 

KAŠOVÁ Lucie, LORENZOVÁ Eva 

 

ABSTRACT: 

Midwifery is theoretical and practical subject of study. The students should be equipped with 

general theoretical knowledge to create right professional confidence. The special subjects of 

midwifery are added on following theoretical knowledge. Mainly in the first half of study  the 

students should understand physiological gravidity, managing the physiological birth and the care 

of woman in puerperium and newborn. The midwifes should be taught about risks and potentional 

pathological states in midwifery only after gaining theoretical knowledge and practical skills in 

physiology. Students participated in project "Midwifery care about women in puerperium in their 

community as prevent health problems" in order to provide the practice - meeting with exclusively 

healthy women and their childern. There is a lack of midwifes in community practice. Decreasing 

of the hospitalization after birth shows the necessity of community care. In view of the fact is 

essential to educate midwifes to be able to get their own way in community care and become 

respected team members. 

Keywords: midwife, education of midwives, community care, puerperium, lactation education. 

 

ABSTRAKT: 

Porodní asistentka je teoreticko-praktický obor. Pro vytváření správného profesního sebevědomí, 

by studentky měly být vybaveny obecně teoretickými znalostmi, na které pak navazují specifické 

předměty porodní asistence.  Především v první polovině studia by měly studentky mít znalosti  

o fyziologickém těhotenství, vedení fyziologického porodu a péči o zdravou šestinedělku  

a novorozence. Teprve následně po zvládnutí teoretických znalostí a praktických dovedností 

z fyziologie, by měly být porodní asistentky vyučovány o rizicích a možných patologických 

stavech v porodní asistenci. Jak zabezpečit praxi, aby se studentky setkávaly s výhradně zdravými 

ženami a jejich dětmi, naznačilo zapojení studentek do projektu Péče porodní asistentky  

o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí. 

V komunitní péči je v současné době nedostatek porodních asistentek. Přitom zkracování 

hospitalizace po porodu poukazuje na její vzrůstající potřebnost. S ohledem na tyto informace je 

potřeba vzdělávat porodní asistentky tak, aby se v komunitním prostředí prosadily a byly 

respektovanými odborníky týmu. 

Klíčová slova: porodní asistentka, výuka porodních asistentek, komunitní péče, šestinedělí, 

laktační poradenství 
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1 Výuka studentek porodní asistence v komunitním prostředí  

Porodní asistentky jsou od akademického roku 2001/2002 vzdělávány výhradně na vysokých 

školách v akreditovaných programech Porodní asistence [1]. Cílem bakalářského studia je 

připravit absolventku oboru Porodní asistentka tak, aby mohla pracovat v komunitním prostředí, 

ambulantním i nemocničním zařízení a poskytovat péči ženám především v oblasti perinatální 

péče a péče o gynekologicky nemocnou ženu. Podle mezinárodní definice porodní asistentky, tato 

odbornice poskytuje péči na vlastní zodpovědnost [2]. Zároveň naše legislativa umožňuje 

porodním asistentkám pracovat bez odborného dohledu a pečovat o fyziologické těhotné, 

doprovázet ženy při porodu a pečovat o ně v období šestinedělí. Je důležité, aby absolventky 

oboru Porodní asistentka byly dobře připravené na všechny oblasti své profese. 

Výuka porodních asistentek je koncipována tak, že v prvním ročníku převažují předměty obecně 

teoretické, které jsou všeobecným základem pro vzdělání zdravotníků. Patří sem například 

anatomie, fyziologie, biofyzika a další. Postupně se studentky seznamují s předměty porodní 

asistence. Je důležité postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, proto v prvním a převážně  

i ve druhém ročníku převažují předměty zabývající se fyziologickým těhotenstvím, vedením 

fyziologického porodu a péčí o zdravou šestinedělku a novorozence. Až v druhé polovině studia se 

seznamují s riziky a patologiemi. Pro porodní asistentu je nezbytné, aby uměla rizikové situace  

a patologické stavy včas rozpoznat a znát postupy péče i o tyto ženy. Na teoretický blok vždy 

v každém semestru navazuje praktická výuka na klinických pracovištích. Zde se můžeme setkat 

s prvním dilematem naší profese. V teoretické výuce v prvním a převážně i v druhém ročníku jsou 

studentky připravovány na péči o zdravou ženu poskytovanou porodní asistentkou, ale v praxi se 

setkávají s lékařem vedenou péčí s důrazem na odhalovaní patologických jevů. Akcent je kladen 

především na technické vybavení, jako jsou ultrazvuky s vysokým rozlišením, kardiotokografické 

přístroje a laboratorní testy. Studentky by se postupně samozřejmě měly seznámit i s těmito 

postupy, ale v prvních letech je podstatné, aby se naučily základy porodní asistence. Porodní 

asistentky vždy tradičně pečovaly o ženy na základě svých znalostí, dovedností a zkušeností. Pro 

naši profesi je velmi důležitá empatie. Umět se vcítit do potřeb ženy a naučit se respektovat její 

přání. K tomu je nutné naučit se správné komunikaci, a mít osobnostní předpoklady, na které 

autoři upozorňovali již v prvních knihách určených porodním asistentkám, tehdy ještě babičkám. 

Komunikační dovednosti, ale i zručnost a profesionální, ale laskavý přístup, je potřeba 

procvičovat a stále zdokonalovat. Také pozorovací schopnosti porodní asistentky, které dávají již 

při prvním setkání velké množství informací, je potřeba se studentkami nacvičit. I nejmodernější 

výukový model může posloužit jen pro první seznámení a ukázku. Vlastní klinická zkušenost je 

však tak rozmanitá, že je opravdu důležité, aby se studentky seznamovaly se svou profesí hlavně 

v praxi. V nemocnicích se studentky setkávají především s patologickým těhotenstvím. 

V porodnicích se seznámí s lékařsky vedenými porody, které jsou velmi často indukované, 

medikamentózní a přibývá i porodů operativních. V gynekologických ambulancích není čas na 

pozorování, rozhovor, edukaci a tak se prenatální péče omezila na základní vyšetření krevního 

tlaku, moči, změření váhového přírůstku, sonografické a vaginální vyšetření. Na vyslechnutí 

stesků těhotné nebo na edukaci není čas. Dřívější název „poradna pro těhotné“ již neplní svůj účel. 

Kde se tedy mají naučit studentky porodní asistence svoji profesi? Podle našeho mínění  

od zkušené porodní asistentky, která pracuje v komunitním prostředí.  
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1.1 Projekt Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence 

zdravotních komplikací žen v šestinedělí 

V roce 2013 se podařilo získat grant v rámci Spolupráce Západočeské univerzity v Plzni  

a Plzeňského kraje a vytvořit projekt Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí 

jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí. Hlavním řešitelem byla Katedra 

ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni 

ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou, FN Plzeň. Cílem projektu bylo posouzení 

potřebnosti kontinuální zdravotní a psychosociální podpory žen v šestinedělí v domácím prostředí 

v Plzeňském kraji. Na projektu jsme pracovali od května do prosince 2013. Metodou experimentu 

byly porovnány dvě skupiny žen v šestinedělí. 100 žen jsme navštívili v komunitním prostředí.  

U každé ženy proběhly 3 návštěvy. Jedna v časném a dvě v pozdním šestinedělí. Pro 

porovnatelnost péče osmi porodními asistentkami byly vytvořeny standardy péče, shodná 

dokumentace a vybavení. Komparativní skupinu tvořilo 100 šestinedělek, které porodily  

ve stejném období a nebylo o ně ze strany porodních asistentek v domácím prostředí po propuštění 

z porodnice nikterak pečováno. Obě skupiny měly společné znaky – nezatíženou osobní anamnézu 

a porod bez následných závažných zdravotních komplikací. Výsledkem experimentu bylo 

skutečně potvrzení předpokladu o potřebnosti následné péče o šestinedělky v komunitním 

prostředí [3]. 

 

1.1.1 Závěry projektu 

Ze závěrů šetření vyplývá, že péče v komunitním prostředí je veřejností velmi žádaná. Ve 100% 

jsme se setkali s názorem, že by péči porodní asistentky oslovené ženy doporučily všem 

prvorodičkám. Všechny by přivítaly péči hrazenou ze zdravotního pojištění. Roli hraje i to, že 

ženy jsou v současné době propouštěny 72 hodin po porodu, což je období, kdy se rozbíhá laktace. 

Zároveň je pravděpodobné, že bude přibývat i ambulantních porodů, kdy jsou ženy propuštěny do 

domácího prostření dříve než po 72 hodinách. Pak je ovšem žádoucí zajistit následnou péči 

v komunitním prostředí. Tak je tomu například i v sousedním Německu, kde je běžné, že každá 

zdravotně pojištěná žena, má nárok na každodenní návštěvu do 10. poporodního dne. Celkem 

může mít až 16 návštěv do 8. týdne po porodu. V České republice návštěvy žen po porodu 

probíhají spíše pod praxí laktačního poradenství, kdy porodní asistentka přichází k ženě často, až 

když vznikne nějaká komplikace. Systém takto poskytované péče nepokrývá dostatečně 

komplexní péči o ženu a není preventivní, nýbrž kurativní. Výpovědní hodnotu má i to, že15% žen 

si domluvilo s porodní asistentkou ještě na další návštěvu nebo navázaly jiný kontakt. Nejvíce 

ženy oceňovaly podporu v poporodním období, cenné informace, pomoc při kojení a zvýšení 

sebedůvěry. Význam komunitní péče porodní asistentky bude patrně narůstat. V současné době je 

však porodních asistentek v terénu nedostatek. Proč tomu tak je? Bohužel v 90. letech minulého 

století se od komunitní péče porodní asistentky upouští a to především v souvislosti s privatizací 

gynekologických ambulancí. Porodní asistentky v gynekologických praxích nejsou podporovány 

v návštěvní službě v domácím prostředí především z toho důvodu, že je tato péče velmi omezeně 

hrazena ze zdravotního pojištění. Soukromé porodní asistentky pak velmi obtížně získávají 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Odhaduje se, že terénní služba porodních asistentek 

funguje v České republice u méně než 10% žen v souvislosti s těhotenstvím, porodem  

a šestinedělím [4]. Přitom je všeobecně známo, že preventivní péče v domácím prostředí má dosah 

pro celou společnost. Je jednak ekonomicky nejvýhodnější, vede k podpoře tělesného  

i psychického zdraví a posouzení sociálního prostředí, do kterého se dítě narodilo. Působení 

porodní asistentky má efekt na podporu a přijetí nové role matky a podporu rodiny. Roli hraje 
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navázání blízkého vztahu mezi porodní asistentkou a členy rodiny, které navozuje důvěrné 

prostředí, a tudíž možnost skutečné pomoci na všech úrovních. 

 

obr. 1 – Autorky projektu 

Zdroj: LORENZOVÁ, 2013, vlastní zdroj 

2 Studentky zapojené v projektu 

Do projektu Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence 

zdravotních komplikací žen v šestinedělí se zapojily i studentky oboru Porodní asistentka. 

Studentka navštívila šestinedělku vždy po předchozím svolení v doprovodu zkušené porodní 

asistentky, buď odborné asistentky, nebo mentorky klinické praxe. S jednou porodní asistentkou 

provedla návštěvu vždy maximálně jedna studentka, abychom minimalizovali počet osob 

v domácím prostředí klientky a to v tak citlivém období, jako je šestinedělí. Bylo však žádoucí, 

aby se studentka zúčastnila všech tří návštěv u jedné klientky. Jednak to vede studentku 

k zodpovědnosti postarat se o ženu až do období, kdy její péči nepotřebuje a zároveň byla 

zajištěná obdobná atmosféra setkání. Studentky mohly pozorovat, jak by se porodní asistentka 

měla chovat v prostředí, kam vchází jako host. Vždy se snažíme respektovat chod domácnosti. 

Svým chováním posilujeme sebevědomí matky a upevňujeme její správné postupy a nenásilně 

nabízíme změny, které by vedly k lepší harmonizaci vztahu mezi matkou a novorozencem. Zde je 

vždy důležitý takový přístup, abychom nenarušili rodičovské kompetence. Například pokud nás  

o to žena přímo nepožádá, novorozence se bez jejího svolení nedotýkáme. Studentkám jsme 

nenásilnou formou mohli ukázat, jak získáváme informace, které potřebujeme pro vyhodnocení, 

zda se jedná o fyziologickou šestinedělku a novorozence, nebo zda jsou přítomny některé rizikové 

faktory či jsme odhalili nějakou patologii a ženu či novorozence je potřeba odeslat k následné 

lékařské péči. Následně byla vždy návštěva se studentkou analyzována. Upozornili jsme na to, 

čeho jsme si všímali v prostředí, v chování či přímo při zevním vyšetření. Vysvětlili jsme 

studentce, na co jsme se ptali, proč měl rozhovor právě takovou strukturu a čeho jsme si všímali 

při klinických vyšetřeních. Zhodnotili jsme, proč jsou takovéto informace pro nás důležité 
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a upozornili jsme na možné souvislosti. Pro účely objektivnosti šetření jsme si vytvořili vlastní 

dokumentaci. Zde si mohly studentky všimnout důležitých aspektů dokumentace, která má mít 

jednak porovnatelné informace, ale je také důležitá z pohledu forenzní ochrany zdravotníka. Právě 

komunitní prostředí nám dává možnost pracovat se ženou a jejím dítětem kontinuálně. Můžeme 

pozorovat i atmosféru prostředí, která je nutně ovlivňována i dalšími rodinnými příslušníky. 

Studentky se učily reagovat na starší sourozence, na tatínky i na prarodiče narozeného dítěte. 

Nejednou jsme se setkali s traumatizujícím zážitkem z období během porodu. To studentky učí 

tomu, že žena je během těhotenství, porodu a šestinedělí velmi citlivá k našemu chování a velmi 

snadno jí nevhodnou poznámkou nebo jen neverbálním posunkem můžeme zranit. Rozmanité 

porodní příběhy nám ukazují, jak je důležité respektovat rodičku, ale i její dítě a vlastní proces 

porodu. Můžeme vidět, jak velmi úzce souvisí vztahové prostředí rodiny, životní styl, těhotenství, 

porod a následně péče o novorozence a později kojence, která opět formuje základ budoucího 

sebevědomí a postojů nového člena rodiny. Učíme tak studentky nenásilně vstupovat do tohoto 

křehkého prostředí různých vztahů a vazeb, a zasahovat zde velmi jemně s jasným záměrem, čeho 

chceme naší intervencí dosáhnout. Výše zmíněné nuance nelze pozorovat v prostředí 

zdravotnických zařízení, byť by byly k člověku co nejpřátelštější [5].   

3 Závěr  

Zapojení studentek do projektu jasně naznačilo, že výuka v komunitním prostředí může být daleko 

intenzivnější a jít do daleko hlubších souvislostí. Má význam především při utváření osobnosti 

porodní asistentky, jejího respektu k ženě, dítěti i k vlastnímu fyziologickému procesu porodu. Učí 

studentky tomu, jak je každý člověk jedinečný, a zároveň, jak jsou si naše touhy a potřeby 

navzájem podobné. 
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AKTUÁLNÍ POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ V 

PŘEDNEMOCNIČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČI 

Current needs of paramedical training in pre-hospital and intensive care 

 

FREI Jiří, HOLOUBKOVÁ Jana, SLOUKA David 

 

ABSTRACT: 

The education of paramedical staff in recent years has undergone an extensive transformation. Yet 

often we hear about many shortcomings - the surplus or shortage of personnel. Problems occur 

both in prehospital and in-hospital care. We therefore conducted a survey, by which we wanted to 

determine and then define the current needs of education in the prehospital and hospital - intensive 

care. The survey results showed us several identifiable needs of health care facilities and 

emergency medical services. In the context of education and training legislation for non-

physicians, we found the need to take into account the adjustment of competencies and the need to 

make the education system more flexibly respond to the needs of practice. 

Keywords: education, supplies, care, paramedical staff 

 

ABSTRAKT: 

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků prošlo v minulých letech rozsáhlou 

transformací. Přesto často slýcháváme o mnohých nedostatcích – přebytku či nedostatku 

personálu. Problémy se vyskytují jak v přednemocniční, tak v nemocniční a intenzivní péči. 

Šetření, které bylo v této oblasti provedeno, mělo za cíl stanovit a poté definovat aktuální potřeby 

vzdělávání v přednemocniční a intenzivní péči. Z výsledků šetření vyplynulo několik 

identifikovatelných potřeb zdravotnických zařízení a zdravotnických záchranných služeb. Bylo 

zjištěno, že je třeba zvážit v rámci vzdělávání a přípravy legislativy pro nelékaře, také úpravu 

kompetencí a zajistit, aby vzdělávací systém pružněji reagoval na potřeby praxe. 

Klíčová slova: nelékařský zdravotnický pracovník, péče, potřeby, vzdělávání  

 

1 Úvod 

V horizontu několika měsíců se blíží zásadní změny ve vzdělávacím systému nelékařských 

zdravotnických pracovníků, připravuje se novela zákona č. 96/2004 Sb. V současné době jsou 

problémy téměř ve všech oborech tohoto povolání od nižšího pomocného personálu až po 

vysokoškolsky vzdělané nelékaře. Nejbolestivějším místem je mimo jiné oblast ošetřovatelské 

péče o pacienty na lůžkových odděleních a intenzivních péčí. Trápí nás systém vzdělávání všech 

zdravotnických pracovníků, především vícekolejnost vzdělávacího procesu a s tím související 

délka. Před několika lety přišel i nový studijní obor, který měl být mezičlánkem mezi sestrou - 

vysokoškolačkou a ošetřovatelkou. Tento obor byl nazván „Zdravotnický asistent“. Jeho úkol byl 

zcela jasný. Měl převzít některé méně odborné činnosti sester, které následně budou mít více času 

na vysoce specializovanou práci, na sběr dat od pacientů, na celý ošetřovatelský proces.  Budou jej 
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vytvářet a jeho plnění kontrolovat. Bohužel čas ukázal, že zdravotnický asistent není zcela 

adekvátně využitelný pro potřeby dnešní praxe. Ideálem současné zdravotnické praxe by mohl být 

ideální počet různě vzdělaného personálu v ošetřovatelském týmu, kdy základ bude tvořit 

zdravotnický personál, který bude poskytovat základní ošetřovatelskou péči. Dále potřebujeme 

pomocný personál a určitý počet sester specialistek na vysoce odbornou práci. A pokud hovoříme 

i o přednemocniční péči, tak potřebujeme ideální počet dobře kvalifikovaných zdravotnických 

záchranářů s adekvátními kompetencemi [1].  

 

2 Cíl práce 

Hlavním cílem práce bylo definovat nejdůležitější aktuální potřeby vzdělávání v přednemocniční  

a intenzivní péči. 

 

3 Metodika 

V prvním čtvrtletí roku 2015 jsme zvolili jako metodiku šetření anonymní anketu.  Rozhovory 

jsme vedli s pracovníky zdravotnických zařízení (nemocnice, zdravotnické záchranné služby) 

v Plzeňském kraji. Respondenty byli zaměstnanci těchto zařízení, kteří zajišťují v těchto 

organizacích nižší management. Jednalo se o vedoucí směny, staniční sestry, apod.  

 

4 Prezentace a interpretace výsledků 

Díky šetření bylo zjištěno, že je nutné lépe motivovat absolventy pro nástup do praxe. Výuka by 

měla reagovat na optimalizace některých kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků 

vzhledem k aktuálním trendům v personálním zabezpečení pracovišť. Zařízení se dlouhodobě 

potýkají s nedostatkem nelékařských zdravotnických pracovníků se specializací v oboru. Proto je 

nutné připravovat vysokoškoláky i jako specialisty a rovněž neduplikovat vzdělávání nelékařů, 

protože toto je velmi neefektivní a drahé. Na dotaz pro respondenty, zda by na svém pracovišti 

raději zaměstnal nelékařského zdravotnického pracovníka se středoškolským nebo 

vysokoškolským vzděláním, tak drtivá většina zaměstnavatelů měla zájem o sestry vysokoškolsky 

vzdělané (viz graf. č. 1).  

Zdravotnická záchranná služba plzeňského kraje (ZZSPk) ročně ošetří více než 40 tisíc pacientů. 

Denně vyjíždí týmy záchranářů k cca 100 výjezdům nejrůznější povahy a příčiny.  Zjistili jsme, že 

ZZSPk zasahovala za uplynulý rok (2014) celkem u 43054 případů. V 67,5% se jednalo  

o somatická onemocnění. Druhou nejčastější příčinou byla traumata a to v 20,4%. Pouze v 2,9% 

se jednalo o cévní mozkové příhody (CMP) a v 1,1% o akutní koronární syndrom (AKS). Tyto 

údaje jsou zaznamenány v grafu č. 2. Z toho vyplývá, že většina zásahů je orientována především 

na zdravotní komplikace vztahující se ke starší populaci [2].  
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Graf č. 1 – Zaměstnali byste na svém pracovišti raději nelékaře se středoškolským  

nebo vysokoškolským vzděláním? 

Zdroj: vlastní (autoři příspěvku) 

 

 

Graf č. 2 – Počet zásahů Zdravotnické záchranné služby plzeňského kraje za rok 2014 – 

 dle příčiny. 

Zdroj: vlastní (autoři příspěvku) 

V souvislosti s aktuálními demografickými údaji, kde je nápadné stárnutí populace, jsme se 

zaměřili na charakter zásahů Zdravotnické záchranné služby plzeňského kraje (ZZSPk) za rok 
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2014. Kvůli somatickému onemocnění byla přivolána ZZSPk u 29062 případů. Z toho ženy 

tvořily 51,7% a nejčastěji se jednalo o nemocné starší 65-ti let. Naopak nejméně případů bylo  

u dětí do 3 let. 

 

 

Graf č. 3 – Počet somatických příčin onemocnění, u kterých prováděla zásah ZZSPK za rok 2014. 

Zdroj: vlastní (autoři příspěvku) 

 

5 Závěr 

V rámci provedeného šetření bylo zjištěno, že při vzdělávání a přípravě legislativy pro nelékaře, 

by byla vhodná úprava některých kompetencí v rámci výkonu povolání. Na toto by se budoucí 

nelékaři mohli připravovat už během studií. Otázkou zůstává, zda nelékařským zdravotnickým 

pracovníkům můžeme svěřit kompetence jako podávání některých léčivých přípravků? Mohli by 

mlékaři zajistit některé právní úkony (například reverz) v rámci přednemocniční péče? Budou 

schopni provádění některých menších intervencí (komplexnější zajištění dýchacích cest, 

odstranění centrálního katétru, vyjmutí kožních stehů apod.)? Je jasné, že vzdělávací systém musí 

pružněji reagovat na potřeby praxe, aby byl co nejefektivnější. 
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VZDĚLÁVÁNÍ ERGOTERAPEUTŮ 

Education Occupational Therapists 

 

ŠRYTROVÁ Michaela, POKOVÁ Petra, ZAHRADNICKÁ Ilona 

 

ABSTRACT: 

Occupational therapy is an integral part of interprofessional team and it plays an irreplaceable role 

in a field of rehabilitation. Presently, occupational therapy is still unknown to many experts. 

Education of occupational therapists is dependent on each country. Dependence is given by 

different legislation of medicine.Occupational therapy is full-featured discipline in the medicine. 

Bachelor's and Master's degree program is instructed in the Czech Republic. The Czech Republic 

has lack of specialist in this field. 

 

Keywords: occupational therapy, history, present, occupational therapists Council of the 

European countries, education, the labor market 

 

ABSTRAKT: 

Ergoterapie je nedílnou součástí interprofesního týmu a má své nezastupitelné místo na poli 

rehabilitace. Termín ergoterapie je skloňován z různých úhlů pohledů. V současnosti je stále 

ergoterapie pro mnohé odborníky neznámá. Vzdělávání ergoterapeutů má svůj osobitý historický 

vývoj ve světě i v České republice. V současnosti je ergoterapie plnohodnotným zdravotnickým 

oborem. Máme v České republice akreditován bakalářský a magisterský studijní program oboru 

ergoterapie. I přesto je ergoterapeutů stále nedostatek a pracovní trh vyhledává absolventy oboru 

ergoterapie.  

 

Klíčová slova: ergoterapie, historie, současnost, Rada ergoterapeutů evropských zemí, vzdělávání, 

pracovní trh 

 

1 Vzdělávání ergoterapeutů  

Ergoterapie jako profese má v České republice své nezastupitelné místo na poli rehabilitace. Na 

budoucí ergoterapeuty jsou během studia kladeny vysoké nároky, ale než přistoupíme  

k představení vývoje vzdělávání jako takového, definujeme si samotný výraz ergoterapie. Ten je 

totiž stále zaměňován, nebo je jeho význam nejasný, v některých případech dokonce neznámý. 

Termín ergoterapie vznikl složením řeckých slov ergon = práce a terapia = terapie, léčení. Od 

šedesátých let 20. století se začal tento termín v některých evropských jazycích užívat, a to pro 

označení profese ergoterapie místo původního pojmenovávání pracovní terapie. V českém jazyce 

se termín ergoterapie ustálil, ale někdy bývá ještě zaměňován s léčbou prací. Tento starší výraz 

pro ergoterapii není výstižný, proto se odborníci přiklánějí k termínu ergoterapie. Důslednost 

dodržování termínu ergoterapie pak neumožní velice častou záměnu s pojmem pracovní 

rehabilitace, kterým charakterizujeme přípravu na určité zaměstnání odpovídající možnostem 
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pacienta. V anglosaské literatuře je dále možné profesi ergoterapie najít pod názvem occupational 

therapy. Ergoterapeut v rámci ergoterapie pomáhá lidem vykonávat každodenní činnosti, a to 

především tím, že je do těchto činností zapojí navzdory jejich postižení nebo poruše. Činnosti by 

tak měly být pro ně smysluplné nebo by jejich provádění měli považovat za důležité. Název 

ergoterapie se nevztahuje pouze na zaměstnávání nebo práci, ale ke všem činnostem, které 

vyplňují volný čas, prostor člověka, a tak dávají jeho životu smysl. Činnosti zahrnují každodenní 

aktivity, které umožňují lidem být sami sebou, přispívají k životu jejich rodiny a umožňují jim 

účastnit se života v širším společenském kontextu. Činnost jako prostředek léčby je důležitá, 

protože má kapacitu přispět ke zdraví a celkovému pocitu pohody [1].  

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování  

a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových 

a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Pojmem zaměstnávání 

jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako 

součást jeho životního stylu a identity.“ (Česká asociace ergoterapeutů) [2]. 

 

1.1 Vzdělávání ergoterapeutů z historického pohledu 

Profese ergoterapie vznikla v roce 1917 v USA, na jejím založení se podíleli lékaři, zdravotní 

sestry, sociální pracovnice a další. Vycházela do jisté míry z protestantských tradic, v nichž byla 

práce považována za důležitou lidskou ctnost. Dřívější společnost byla spojena s venkovským 

stylem života a mnohé výrobky se vyráběly jednoduchým způsobem a činnosti používané 

v ergoterapii byly především z oblasti rukodělných a výtvarných prací (obr.1). Ergoterapie i přes 

počáteční váhání byla přijata mezi zdravotnické profese [1]. Za „otce ergoterapie“ je považován 

Dr. William Rush Dunton uznávaný psychiatr a propagátor ergoterapie. Publikoval první učebnice 

ergoterapie, založil ergoterapeutický časopis a přispěl k propojení ergoterapie s medicínou. Mezi 

další uznávané zakladatelé ergoterapie patří pedagog umění a řemesel Susan Cox Johnsonová, 

architekt George Edward Barton, sociální pracovnice Eleanor Clarke Slagleová, Isabelle 

Newtonová, učitel tvorby cesty vojáka k návratu povolání Thomas Bessel Kidner (obr.2). První 

ergoterapeutická škola byla otevřena v roce 1925 v Chicagu (obr.3, obr.4). Byla především 

orientována na práci s psychicky a mentálně nemocnými. Následně pak vznikaly školy v Anglii  

a také ve skandinávských zemích. V České republice před 2. světovou válkou prováděli 

rehabilitační úkony většinou lázeňští pracovníci, maséři, ošetřovatelky, učitelé a vychovatelé, kteří 

byly vyškoleni v různých kurzech. Bylo tomu tak v lázních, léčebnách pro postižené děti, 

v léčebnách a ústavech pro chorobomyslné a léčebnách pro léčbu TBC. Po 2. světové válce začala 

výuka rehabilitačních terapeutů, která byla organizována Ministerstvem zdravotnictví. Studium 

bylo koncipováno do tří vzdělávacích proudů (fyzikální terapii, léčebnou tělesnou výchovu a léčbu 

prací), studium trvalo 1 rok pro každý obor. Na toto studium byli přijímáni zájemci z celé 

republiky, podmínkou přijetí bylo středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání nebo pětiletá praxe 

v rehabilitačním ústavu, či lázních.  Později se takto vzdělávali i zdravotní sestry s maturitou. Tyto 

dlouhodobé kurzy měly vysokou úroveň, teoretické přednášky zajišťovali odborníci z pražských 

klinik a praktická část probíhala ve Státním rehabilitačním ústavu v Kladrubech a v Mariánských 

lázních. V prvních letech vedla praxi ergoterapeutů první ergoterapeutka v České republice Jurka 

Pajtlová, vystudovala ergoterapii v USA. Poslední vzdělávání takového typu bylo do roku 1953. 

V šedesátých letech vzniklo při Středních zdravotnických školách dvouleté nástavbové studium, 

obor rehabilitační pracovník, kde byla léčba prací okrajovým předmětem. Nastala situace jediné 

pomocné možnosti pro ergoterapii, a to specializační studium pro rehabilitační pracovníky 

v Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně. První atestovanou 
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ergoterapeutkou se stala Jarmila Pěkná v roce 1969, která dlouhá léta vedla úsek ergoterapie 

v Kladrubech. Na vzdělávání ergoterapeutů se v této době podílel profesor MUDr. Vladimír 

Janda, CSc. společně s profesorem MUDr. Janem Pfeifferem, CSc. V roce 1978 vzniká Česká 

rehabilitační společnost, která má sekci ergoterapie, výhodou jsou další možnosti vzdělávání, 

kurzy, konference, semináře aj.  Po roce 1989 vzniká Česká asociace ergoterapeutů (ČAE), 

dochází díky asociaci v Ostravě ke kontaktům s ergoterapeuty z různých koutů světa, kteří nabízejí 

nápomocnou ruku k rozvoji profese ergoterapie v České republice. Vznikají také první učebnice 

ergoterapie od profesora MUDr. Jana Pfeiffera a Klusoňové, Špičkové z Ostravy. Od roku 1993  

a později vzniká vyšší odborné studium ergoterapie v Ostravě, Mostě, Teplicích a Plzni. [3]. První 

bakalářské studium vzniká na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994, o osm let 

později na Vysoké škole v Plzni o.p.s. (současně Západočeská univerzita), v roce 2004  

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a v roce 2006 na Ostravské univerzitě.  

 

 

obr. 1 – Zakladatelé ergoterapie 

Zdroj: převzato z http://adifferentsortofliving.blogspot.cz/2012/10/occupational-therapy-

profession-born.html 
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obr. 2 – Rukodělné a kreativní techniky v ergoterapii 

Zdroj: převzato z http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapy 

 

 

obr. 3 – Studentky ergoterapie USA 

Zdroj: převzato z http://beckerexhibits.wustl.edu/mowihsp/health/OTstl.htm 
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obr. 4 – Výuka studentů ergoterapie USA 

Zdroj: převzato z http://beckerexhibits.wustl.edu/mowihsp/win/OTstl9.htm 

 

1.2 Vzdělávání ergoterapeutů současnost 

Aktuálně je v České republice možný výběr studia oboru ergoterapie na čtyřech univerzitách. Na 

1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy tříletý bakalářský studijní program v prezenční formě  

a zde od roku 2014 byl prvně v České republice akreditován dvouletý navazující magisterský 

studijní program oboru ergoterapie v prezenční formě, který značí výrazný posun oboru vpřed. 

Dále je možné tento prezenční bakalářský studijní program zahájit na Fakultě zdravotnických 

studií, Západočeské univerzity v Plzni i na Lékařské fakultě, Ostravské univerzity. Jediná 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně poskytuje prezenční i kombinovanou formu bakalářského 

studijního programu oboru ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií. Současné pojetí 

vzdělávání ergoterapeutů se z velké části odklání od tradičních rukodělných a výtvarných technik. 

Studium je zaměřeno s ohledem na současné nové technologie na preventivní programy, 

diagnostiku a ve spolupráci se studijním oborem fyzioterapie se zapojuje ergoterapie do 

výzkumných projektů k ověření účinnosti ergoterapeutických metod u jednotlivých typů 

onemocnění, v souladu s navyšujícími se požadavky zdravotní péče na podložení 

ergoterapeutických intervencí klinickými studiemi. V České republice je stále výrazný nedostatek 

ergoterapeutů. Této skutečnosti odpovídá statistika Rady ergoterapeutů evropských zemí (tab.1). 

S ohledem na nízký počet ergoterapeutů v České republice můžeme konstatovat, že náš pracovní 

trh postrádá absolventy oboru ergoterapie.  

 

1.3. Budoucí vzdělávání ergoterapeutů 

Rada ergoterapeutů evropských zemí vytváří statistické hodnocení počtů registrovaných 

ergoterapeutů (tab. 1), ale také mapuje oblast vzdělávání ergoterapie v evropských zemích. Česká 

republika má v oblasti vzdělávání velmi dobrou odbornou úroveň a propracovaný kvalitní studijní 

program, a to například oproti sousednímu Slovensku, kde studium ergoterapie doposud není 
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zavedeno. Nedostatkem v praxi je však stále velká neznalost kompetencí ergoterapeutů mezi 

odborníky a také neznalost oboru v rámci široké veřejnosti. Toto může být i z důvodu nízkého 

počtu registrovaných ergoterapeutů (950). Oboru jistě chybí doktorandský studijní program  

a prostor v oblasti vědy a výzkumu. Navýšení počtu studentů tohoto oboru je pro budoucnost 

stěžejní. Získání magisterského a doktorandského studijního programu na dalších fakultách 

rovněž. Vzestup oboru ergoterapie a jeho budoucnost, je především v „rukách“ praktikujících 

ergoterapeutů, studijních možností v rámci vysokoškolského studia a s tím související nabídky 

pracovních příležitostí ve zdravotnických i nezdravotnických zařízeních v celé České republice. 
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 Rada ergoterapeutů evropských 

zemí / COTEC Počet Na 100 000 

Statistika  Registrovaných Obyvatel 

2014 Ergoterapeutů 

 Rakousko 1850 30 

Belgie 8422 76 

Bulharsko 15 0,2 

Chorvatsko 357 8,32 

Kypr 115 14 

Česká republika 950 9,05 

Dánsko 8000 100 

Estonsko 12 0,2 

Finsko 2500 45,9 

Francie 9202 13,5 

Gruzie 27 - 

Německo 35000 43,4 

Řecko 0 0 

Maďarsko 0 0 

Island 263 0,78 

Irsko 1500 33,3 

Itálie 1624 2,8 

Lotyšsko 126 5,9 

Litva 300 - 

Lucembursko 285 57 

Malta 95 23,75 

Nizozemí 3800 22 

Norsko 4100 80 

Portugalsko 1920 1,92 

Srbsko 117 1 

Slovinsko 500 25 

Špaňelsko 5000 11 

Švédsko 10000 100 

Švýcarsko 3000 31 

Velká Británie 34561 54,2 

 

tab. 1 – upraveno dle statistiky COTEC 2014 

Zdroj:https://dl.dropboxusercontent.com/u/31829593/2014%20COTEC%20Summary%20of%20O

T%20Profession%20in%20Europe.PDF 
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VZDĚLÁVÁNÍ FYZIOTERAPEUTŮ NA FZS 

Education physiotherapists of FHCS 

 

VALEŠOVÁ Monika, FIRÝTOVÁ Rita, STAŠKOVÁ Šárka 

 

ABSTRACT: 

This article presents the physiotherapists‘ education at the Faculty of Health Studies (FHS) in 

University of West Bohemia. As the key and challenging component of physiotherapists‘ 

education at FZS is considered the ensurance of the quality of practical training for obtaining the 

best possible practical skills of graduates. Therefore, it is annually evaluated by the evaluation 

offices through evaluation questionnaire consisting of 5 closed questions, which is distributed to 

students of physiotherapy at the end of the summer term. The results show that thanks to close 

cooperation with teachers there’s an improving teaching quality. 

Keywords: education of physiotherapists; evaluation of practical training; Physiotherapy Exercise 

 

ABSTRAKT: 

Článek představuje vzdělávání fyzioterapeutů na Fakultě zdravotnických studií (FZS) 

Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Za klíčovou a zároveň problematickou oblast vzdělávání 

fyzioterapeutů na FZS je považováno zajištění kvalitní praktické výuky pro získání co nejlepších 

praktických dovedností absolventů. Proto je každoročně vyhodnocována evaluace pracovišť 

prostřednictvím evaluačního dotazníku o 5 uzavřených otázkách, který je rozdán studentům 

fyzioterapie na konci letního semestru. Z výsledků je patrné, že se daří díky úzké spolupráci  

s vyučujícími kvalitu výuky zlepšovat. 

Klíčová slova: vzdělávání fyzioterapeutů; evaluace praktické výuky; cvičení z fyzioterapie 

1 Úvod  

Fakulta zdravotnických studií (dále FZS) vznikla sloučením Vysoké školy v Plzni, o.p.s.  

a Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU) v červnu 2008. Vysoká škola v Plzni, o.p.s. se v roce 

2001 stala první vysokou školou neuniverzitního typu v ČR nabízející vzdělávání v bakalářských 

zdravotnických programech. V roce 2007 byla hodnocena jako 4. nejlepší ze 42 soukromých 

vysokých škol v České republice. Vysoká škola o. p. s. v Plzni měla certifikát ISO 9001 Systém 

managementu jakosti, jehož součástí byla i povinnost jednotlivých vyučujících provádět 

autoevaluaci kvality výuky [1].  

Katedra fyzioterapie a ergoterapie (dále KFE) vzdělává nelékařské zdravotnické pracovníky  

ve specializaci fyzioterapie a ergoterapie, s cílem vychovat odborníky, kteří ve svém praktickém 

zaměření převyšují absolventy jiných kateder stejného zaměření. Vyhláška MZ ČR č. 39/2005 Sb., 

kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti 

k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ukládá studijnímu oboru Fyzioterapeut 

v akreditovaném bakalářském studijním programu nejméně 1600 hodin praktického vyučování. 

Hodinová dotace je plněna v předmětech Základy fyzioterapie, Léčebná tělesná výchova, Úvod do 
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metodik na neurofyziologickém podkladu, Vyšetřovací metody, Fyzikální terapie, Cvičení 

z fyzioterapie, Měkké a mobilizační techniky, Souvislá odborná praxe, Základy didaktiky tělesné 

výchovy, Sportovní soustředění a dále je navyšována o povinně volitelné a volitelné předměty, 

které jsou především praktického zaměření (např. Pohybové aktivity, Pohybové aktivity seniorů, 

Palpační dovednosti, Alternativní techniky, Jóga a další). Výuka praktických předmětů probíhá 

pod vedením odborných asistentů (dále OA) a externích odborníků v prostorách katedry, dále 

spolupracuje katedra s dalšími fakultami Západočeské univerzity v Plzni a v předmětech Cvičení 

z fyzioterapie a Souvislá odborná praxe s odbornými pracovišti [2,3].  

2 Analýza problematiky 

Výuka předmětu Cvičení z fyzioterapie je koncipována jako pravidelná dopolední bloková výuka. 

V 1. ročníku s týdenní hodinovou dotací 5 vyučovacích hodin (střídání na dvou pracovištích),  

v 2. ročníku 6 vyučovacích hodin (vystřídání na pěti pracovištích) a v 3. ročníku 14 vyučovacích 

hodin rozdělených do dvou dnů (s vystřídáním na sedmi pracovištích a dvou ambulancích). 

Studenti jsou rozděleni po 8 do skupin, které jsou vedeny odborníky z praxe či OA. Pouze do 

ambulantních praxí jsou zařazováni studenti v nižším počtu (1 – 4) podle možností pracoviště.  

V souvislosti s novým Zákonem č. 372/2011 Sb. byl od letního semestru akademického roku 

2011/12 od FN Plzeň a posléze i od dalších zdravotnických zařízení vznesen požadavek na snížení 

počtu studentů ve skupinách na polovinu (tzn. maximálně 4 – 5) a byla zrušena možnost vést 

praktickou výuku OA FZS, pokud nemá ve zdravotnickém zařízení pracovně právní poměr, s 

výjimkou přímého vedení kmenovým zaměstnancem. Tím se počet pracovišť rozšířil [2,4]. 

Cílem práce je sledování a zlepšování kvality výuky na pracovištích v rámci předmětu Cvičení 

z fyzioterapie a tím zlepšování kompetencí studentů v praktických dovednostech. 

3 Soubor a metody 

Hodnocena byla všechna pracoviště, na kterých probíhala výuka Cvičení z fyzioterapie  

od akademického roku 2008/09 – 2014/15. Metodou sledování bylo evaluační dotazníkové šetření. 

Anonymní dotazník s 5 uzavřenými otázkami byl rozdán studentům oboru Fyzioterapie 

každoročně poslední týden letního semestru. Návratnost dotazníků ukazuje tabulka 1. 

 

Návratnost dotazníků 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1. ročník 74% 92% 89% 100% 97% 100% 100% 

2. ročník 81% 89% 89% 71% 82% 81% 85% 

3. ročník 51% 79% 63% 76% 75% 79% 70% 

tab. 1 – Návratnost dotazníků 

Zdroj: Autor 

Otázky směřovaly na možnost konzultace s vyučujícími, možnost samostatné práce, ale pod 

dohledem, možnost vyšetření pacienta a zhodnocení vyšetření, na vztah vyučujících ke studentům 

a přínos praxe pro studium. Studenti hodnotili pomocí škály 1 – 5, tzn. od 1 – výborně do 5 – 

nedostatečně. Celková známka pracoviště vychází z váženého aritmetického průměru dle vzorce: 

∑ot. 1-5((1*n1 + 2*n2 + 3*n3 + 4*n4 + 5*n5)/(∑n))/5. 
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4 Výsledky 

Z přiložené tabulky 2 a grafu 1 - 4 jsou patrné uspokojivé výsledky, tzn., že studenti s jedinou 

výjimkou hodnotí pracoviště známkou vyšší než 3, což znamená lepší než dobře. 

 

1.1.1.1.1.1 Evaluace KFE/CF  2008/09 -  2014/15 

KFE/CF 1 

  

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Privamed  1,52 1,36 1,23 1,58 1,57 1,16 1,63 

FN Lochotín - chirurgie 1,27 1,56 2,06 1,48 1,75 1,6 x 

FN Bory  1,63 1,83 1,13 1,91 2,37 1,31 2,65 

Mulačova nem./Dům sv. Aloise (od 2011/12) x 1,49 1,28 1,81 2,38 X x 

LDN  x 1,94 1,41 1,73 2 1,4 1,85 

FN Lochotín -  JIP (odb. as. KFE) x x X 1 1,29 1 1,09 

KFE/CF 2, 3 

Privamed  1,70 1,38 1,44 1,04 1,27 1,52 1 

FN Lochotín – KOPTÚ (odb as. KFE) 1,13 1,26 1,16 1 x X x 

FN Bory 1,94 1,97 2,94 2,31 2,51 2,7 2,44 

FN Lochotín - lůžka/JIP (od 2012/13) x 1,3 1,52 1,65 2,43 1,8 1,26 

Sv. Jiří  1,14 1,31 1,65 1,06 1,25 1,53 1,25 

FN Lochotín - KOTPÚ 6.p x x X 1,03 1,21 1,52 1 

FN Lochotín - KOTPÚ 3.p x x X 1,07 1,86 2,11 1,38 

FN Lochotín - NCH x x X 1,17 1,31 1,82 1,12 

KFE/CF 4,5 

FN Lochotín - lůžk. RHC 1,37 1,35 1,14 1,41 1,09 1,18 1 

FN Lochotín - neurologie (odb as. KFE od 09/10) 2,33 1,02 1,14 1,12 1,03 1,36 1,06 

FN Bory  2,77 2,37 2,52 2,67 2,25 3,62 3,55 

Mulač.nem. (odb as. KFE od 09/10) 1,55 1,29 1,01 1,13 1,06 1 1,06 

FN Lochotín - dětské 1,89 1,32 1,23 1,16 1,68 2,27 1,8 

FN Lochotín - gynekologie 1,55 1,3 1,36 1,61 1,53 1,78 1,06 

FN Lochotín - interna 2,45 1,88 1,75 1,85 1,63 2,7 2,37 

FN Lochotín - neonatologie x x X 1,54 1,98 1,64 2,11 

FN Lochotín - NEU, CH JIP x x X 1,40 x X x 

FN L-lůžk.RHC 2./B neuroRHC (od 14/15) x x X x 1,4 2,11 1 

KFE/CF 4,5 AMB 

Poliklinika Denisovo nábř. 1,66 1,64 2,29 1,13 1,85 2,35 2,6 

Soukromá RHC MUDr. Mentlová 1,59 1,76 1,3 2,50 1,97 2,24 2,56 

TJ Lokomotiva RHC x 2,20 1,17 2,00 1,15 2,35 1,93 

Soukromá RHC MUDr. Kresová 3,09 2,43 1,67 1,55 1,24 1,3 2,8 

RHC M + P 1,74 1,90 2,13 3,53 x 1,13 1,75 

Soukromá RHC MUDr. Pitr 1,71 1,50 1,59 1,34 1,84 1,16 2,53 

87. MŠ 3,50 2,68 3,24 4,50 4,48 X x 

RHC Třemošná  2,04 1,72 1,6 3,14 1,96 1,75 1,9 

FN Lochotín ambulance 1,76 2,33 2,02 2,62 1,56 2,63 1,57 

RHC Zimní stadion MUDr. Vlasák 2,66 3,05 1,67 3,20 2 2,5 2,8 

Biomed - MUDr. Pelčík 1,79 1,19 1,88 1,50 1,03 1,7 1,4 

RHC Rokycany  x x X x 1,56 1,44 1,47 

RHC Chalupská/RHC Horní Bříza (od 2012/13) 2,67 1,72 2,45 1,80 1,2 1 x 

 

tab. 2 – Evaluace KFE/CF 2008/09 – 2014/15 

Zdroj: Autor 
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graf 1 – Evaluace KFE/CF 1 2008/09 – 2014/15 

Zdroj: Autor 
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graf 2 – Evaluace KFE/CF 2,3 2008/09 – 2014/15 

Zdroj: Autor 
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graf 3 – Evaluace KFE/CF 4,5 2008/09 – 2014/15 

Zdroj: Autor 
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graf 4 – Evaluace KFE/CF 4,5 ambulance 2008/09 – 2014/15 

Zdroj: Autor 

 

5 Diskuze 

Konstantně nejlepší hodnocení za celou dobu sledování hodnocení praktické výuky mají praxe 

vedené OA KFE (v tabulce 1 – označeny červeně). Dá se předpokládat, že toto hodnocení vychází 

z lepší návaznosti získaných teoretických znalostí na praktické dovednosti a dále z lepší časové 

dotace OA, kteří nejsou omezeni počtem výkonů. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách  

a podmínkách jejich poskytování (platný od 1. 4. 2012) však v §46 odst. 2 píše: „Poskytovatel je 

dále povinen zajistit, aby osoby, které se u něho připravují na výkon zdravotnického povolání, 

mohly vykonávat odbornou praxi a provádět činnosti, včetně zdravotních výkonů a záznamů do 

zdravotnické dokumentace, které jsou součástí výuky pod přímým vedením buď zdravotnického 

pracovníka s rozšířeným pedagogickým vzděláním a způsobilého k samostatnému výkonu povolání 

nebo učitelem praktického vyučování a odborné praxe zdravotnických oborů vzdělávání nebo 

 s příslušným akademickým pracovníkem, který je učitelem zdravotnického oboru, a který má 

zároveň způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a je v pracovněprávním 

nebo obdobném vztahu k poskytovateli“ [4]. Pokud ale OA vstoupí do pracovněprávního vztahu 

se zdravotnickým zařízením, ztrácí se jeho nezávislost na výkonech a zhoršuje jeho časová dotace, 

kterou může studentům věnovat. 

6 Závěr a doporučení 

Pravidelné evaluační hodnocení kvality praktické výuky je důležitou zpětnou vazbou při tvorbě  

a úpravě plánů Cvičení z fyzioterapie. Je to patrné i z vysoké účasti studentů při hodnocení, kteří 

tím získávají možnost vyjádřit zodpovědnost za své vzdělání. 

Vzhledem k výborným výsledkům evaluací praxí vedených OA KFE se jeví za nezbytné hledat 

cesty, jakým způsobem umožnit vedení praxí i OA. Díky vstřícnosti zdravotnických zařízení  

v Plzni (FN Plzeň a Mulačova nemocnice s.r.o.) se ustanovila možnost prostřednictvím přímého 

dohledu (supervize) kmenovým zaměstnancem zdravotnického zařízení. Toto řešení ale není 
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optimální. Největšími problémy jsou, že OA nesmí pracovat se zdravotnickou dokumentací  

a veškerá tíha zodpovědnosti je na kmenovém zaměstnanci.  
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ZAPOJENÍ SIMULÁTORU METIMAN DO VÝUKY 

ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ 

KUNÁŠEK Petr 

 

ABSTRACT: 

In the last 20 years, there has been a big advance in the development of the simulators for 

medicine workers. From the quite primitive devices like the simple model of human body (which 

did not provide any feedback), to modern computer controlled  simulators, which can simulate 

real-life situations with full feedback in the form of video debriefing. 

The advantage of teaching with these simulators is mainly: training of habbits in the artificialy 

controlled enviroment, creating student's right kind of habbits, the integration of recommended 

procedures into practice, the utilization of simulation for the exact task, the individual attitude, or 

for example the possibility to simulate medicine situations, which can be unusal and serious. From 

the autor's perspective of this message, I have the opportunity to monitor the involvement of this 

simulator in the teaching process from  many different views. First, from the perspective of a 

former student of a paramedic at the medical faculty  of the West Bohemian University in Plzen 

(hereinafter referred to as FZS). Second view from the position of lecturer  of the training centre 

of the emergency service of the Pilsen region, where I am dealing with the training with simulator 

SimMan3G. The third view, from the possition of teacher at the Faculty of Health Studies in 

Pilsen, where we are using the simulator METIman. The point of this message is to introduce the 

involvement of the simulator METIman in to the teaching procedures at FZS ZČU. 

Keywords: education, simulator, simulation, workshop, debriefing 

 

ABSTRAKT: 

Simulátory k výuce zdravotnických pracovníků prošli za posledních 20 let značnou revolucí.  

Od zcela primitivních zařízení jako byly jednoduché modely člověka, které neposkytovaly žádnou 

zpětnou vazbu, až po dnešní moderní počítačem řízené simulátory, na kterých je možné 

nasimulovat reálné situace s plnou zpětnou vazbou ve formě video debrifiengu. Výhodou výuky 

na těchto simulátorech je zejména: nácvik návyků v řízeném prostředí, vytváření návyků studentů, 

integrace doporučených postupů do praxe, využití simulace na konkrétní požadavek, individuální 

přístup, nebo například možnost simulace vážných, ale méně častých stavů. 

Z pohledu autora tohoto příspěvku mám možnost sledovat zapojení simulátoru do výuky 

z různých pohledů. Jednak z pohledu bývalého studenta oboru Zdravotnický záchranář na Fakultě 

Zdravotnických studií, západočeské univerzity v Plzni. Druhý pohled z pozice lektora 

výcvikového centra záchranné služby Plzeňského kraje, kde se zabývám výukou na simulátoru 

SimMan3G. Třetí pohled z pozice odborného vyučujícího u předmětu medicína katastrof  

a hromadných neštěstí, kde k výuce využíváme simulátoru METIman Tento příspěvek má za cíl 

představit zapojení simulátoru METIman ve výuce studentů studijního oboru Zdravotnický 

záchranář na FZS ZČU. 

Klíčová slova: vzdělávání, simulátor, simulace, praktický nácvik, skupinový rozbor 
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1 Praktická cvičení během studia 

Z pohledu bývalého studenta dobře vím, že ve škole se studenti naučí více teorie, než praxe. Tento 

fakt je zřejmě společný pro převážnou většinu studijních oborů na všech vysokých školách.  FZS 

se snaží tuto skutečnost eliminovat tím, že svým studentům poskytuje kvalitní odbornou praxi  

ve fakultních nemocnicích a na zdravotnických záchranných službách.  

Je třeba si ale uvědomit fakt, že v ČR se stále snižuje počet lékařů v posádkách záchranné služby. 

To s sebou přináší reálnou skutečnost, že se čerstvě vystudovaný Zdravotnický záchranář dostane 

na výjezdu k situaci, kterou předtím prakticky nikdy při výuce nezažil. Pouze o ní teoreticky 

slyšel. Taková situace může navíc představovat pacienta v akutním ohrožení života a záchranář 

tam bude navíc v podstatě úplně sám. Dojezd lékaře může být i přes 20 minut. Právní důsledky, 

které však záchranáři hrozí při nezvládnutí situace, jsou v plném rozsahu. Nebudu se zde zabývat, 

zda je tato politika správná, či nutná. 

Samozřejmě, že na FZS nemůžeme budoucí Zdravotnické záchranáře připravit na všechny možné 

výjezdy. To se každý z nás učí celý život. Jsou ale stavy, u kterých je vysoce pravděpodobné, že 

se s nimi budoucí záchranář ve své praxi setká, ale během výuky nikoliv. Jedním z takových stavů 

je například pacient s náhlou zástavou oběhu. 

Běžně se stává, že se některý záchranář s případem zástavy oběhu za dobu svého tříletého studia 

nesetká a pokud ano, tak velmi okrajově. Pokud má naopak na tyto situace "štěstí", zkusí si během 

studia při KPR maximálně nepřímou srdeční masáž. O nějaké samostatnosti v rozhodování nelze 

tedy moc hovořit. Tuto nemilou skutečnost však lze těžko někomu dávat za vinu, neboť každý 

vedoucí týmu posune ve vážných situacích studenta trochu do pozadí. 

Pokud se tento student nesetká s KPR ani ve svém zaměstnání v adaptačním procesu (i to se 

stává), zažije svou prvním KPR až na prvním výjezdu, kde může být de facto sám bez možnosti 

rychlého dojezdu zkušenějšího kolegy. V takovém případě může být nácvik KPR na simulátoru 

jedinou možnou praktickou přípravou. 

Pozitivním faktorem nejen pro studenta, ale i pro vyučujícího je skutečnost, že studenti výuku na 

simulátorech vítají. Je to dle mého názoru dáno zejména tím, že mladí studenti mají větší vnitřní 

motivaci studovat, učit se novým věcem a pracovat s moderními technologiemi jim způsobuje 

menší obtíže. U pracovníka, který má dlouholetou praxi ve zdravotnickém zařízení, či na 

záchranné službě, se velmi často objevují negativní argumenty typu "v reálu by to bylo jinak, 

apod". Tyto argumenty jsou sice často pravdivě podložené, nicméně každá výuka má své reálné 

hranice. U studentů bývá tento přístup zcela opačný, což je samozřejmě i pro přednášejícího 

příjemnější. Velmi pozitivní přístup mají zejména studenti, kteří přišli studovat Zdravotnického 

záchranáře z předešlé školy, která nebyla zdravotnicky zaměřena. Modelová situace nasimulovaná 

na simulátoru se pro ně stává vlastně nejreálnější situací, kterou kdy v životě zažili. 

 

2.1 Nácvik KPR na simulátoru METIman 

Nácvik KPR na simulátoru je pro studenty Zdravotnických záchranářů povinný pro všechny 

studenty druhého a třetího ročníku oboru Zdravotnický záchranář. Vyučuje se v předmětech 

Urgentní medicína a Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 

 

Rozdíl nácviku KPR na resuscitačním torzu oproti nácviku na sofistikovaném METIman je 

zejména v komplexnějším přístupu, který vyžaduje studentovu samostatnost. Samostatnost 

cvičíme během výuky tak, že dvojčlenná posádka zůstane v místnosti se simulátorem sama 
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a vyučující sleduje celý průběh přes kameru z druhé místnosti.  Nácvik resuscitace tedy pro 

studenta nezačíná až praktickým rozpoznáním defibrilačního rytmu, ale už nutností rozpoznání 

náhlé zástavy oběhu. Tento krok se dříve při výuce často přeskakoval tím, že vyučující zkrátka při 

nácviku studentovi oznámil: "pacient v bezvědomí, nedýchá". 

Evropská rada pro resuscitaci vydává každých 5 let své doporučení týkající se KPR problematiky. 

Tyto doporučení obsahují vždy základní algoritmus jednotlivých po sobě jdoucích kroků.   

Na základě těchto algoritmů lze velice dobře sestavit i scénář dané simulace. 

Student má tedy možnost si díky simulaci na METIman procvičit například následující kroky: 

Přistoupit k pacientovi, oslovit jej, uvolnit dýchací cesty, rozpoznat náhlou zástavu oběhu, začít 

provádět nepřímou masáž, aplikovat defibrilační výboj, zajistit vstup do krevního řečiště, podat 

léky a připravit pacienta na transport. Vzhledem k tomu, že se při simulaci vše automaticky natáčí 

na kameru, dostane student jako zpětnou vazbu video záznam. Každý video záznam je potom  

s vyučujícím pečlivě rozebrán a student tedy sám vidí, co udělal dobře a co nikoliv. 

 

2.2 Vyšetření pacienta s traumatem 

Dalším modelovou situaci, kterou se studenty na METIman nacvičujeme, je vyšetření pacienta  

s traumatem. Při této modelové situaci se studenti naučí systematiky postupovat například 

algoritmem ABCDE dle doporučení Advanced Trauma Life Support (ATLS). Dále si potom 

prakticky vyzkouší některá vyšetření, či některé výkony. Z vyšetření si mohou například spočítat 

dechovou frekvenci, zjistit zda obě plíce dýchají symetricky, nahmatat nitkovitý pulz, nebo odhalit 

anizokorii zornic. Z výkonů si mohou například vyzkoušet manévry na uvolnění dýchacích cest, 

punktovat tenzní pneumotorax, nebo podat defibrilační výboj o skutečném výkonu.  

Velkou oblibou bývá u studentů zejména punkce výše zmíněného pneumothoraxu, kterou se 

snažíme doplnit ukázkou na skutečných zaintubovaných vepřových plicích. 

 

2.3 Mimořádné událost s hromadným postižením osob 

Další modelovou situaci, ke které používáme simulátor, je událost s hromadným postižením osob, 

tzv. hromadné neštěstí. Konkrétně zde trénujeme krok třídění metodou START, či metodou 

lékařského třídění.  Ze zkušenosti mohu říct, že pokud má student roztřídit pacienta dle fotografie 

s již vyobrazenými fyziologickými hodnotami, nedělá mu to obvykle problém. Pokud si má však 

na simulátoru sám změřit dechovou frekvenci, či nahmatat pulz, je zde roztřídění mnohem 

reálnější, ale také mnohem složitější. 
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3 Závěr 

Zařazení simulátorů do výuky studentů Zdravotnických záchranářů vidím velice pozitivně, rovněž 

vidím v této oblasti velkou budoucnost. 

 

obr. 1 – Vyšetření pacienta s traumatem 

Zdroj: KUNÁŠEK, 2015 vlastní fotografie 
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THE PROBLEM OF CHILD NEGLECT AND ABUSE – A SURVEY 

AMONG CLINICAL PEDIATRIC NURSES AND ITS 

IMPLICATIONS FOR PRACTICE 

 

STODOLAK Anna, FUGLEWICZ Aleksander, MARKIEWICZ Monika 

 

 

ABSTRACT: 

 

Background. The problem of child abuse and neglect affects all societies throughout the world. 

Much of the cases of physical and emotional violence could be prevented by means of the 

effective primary prevention and early detection of suspected children. The pivotal role in 

diagnosis and prevention is attributed to health care professionals, but it is largely overlooked, 

especially in Poland. 

Objectives. To study the level of knowledge regarding child abuse and neglect among clinical 

pediatric nurses. 

Material and methods. The participants of the study were recruited from the nurses working at 

four clinical pediatric departments. All the nurses were given a special questionnaire, prepared to 

assess the level of knowledge and professional experience regarding child maltreatment. 

Results. Total number of potential participants was 46, of which 18 responded (39,1%). The mean 

duration of professional work was 25 years. The level of theoretical knowledge was diverse; none 

of the questioned nurses declared sufficient preparation to detect and report suspected cases. Four 

nurses had not previous contact with abused children. 

Conclusions. The response rate among clinical nurses was not high, also their level of knowledge 

was not as previously expected. The most difficult questions regarded the legal and administrative 

laws and procedures as well as regional programs of support. Therefore the authors recommend to 

plan and conduct specially designed educational courses for all pediatric nurses, and also possibly 

for other health care personnel. 

 

Key words: child abuse and neglect, professional knowledge, education, nurses, survey 

 

1  Introduction  

The problem of child maltreatment, thus the physical, sexual, emotional abuse and/or neglect of 

children younger than 18 years exists in the whole world, in every society [1-4]. It appears to be 

common both in the European region and globally [1,5-7]. The roots and sources of such actions 

have been described well in the literature, alongside with its impact on child health and well-being 

and family functioning [1,2]. When severe child abuse may come to the attention of child 

protection agencies, more occult forms that progress over many years may also exist [1-5,8,9].  

 

Traditional forms of protecting children from violence are in place in most of the European 

countries, but concerns are arising that they fail to reduce the number of children who experience 

different forms of violence or abuse [1,10]. Most contemporary experts call for a greater focus on 

prevention, especially the primary one, which has the potential to influence policy-makers, 
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practitioners and activists from across government sectors and nongovernmental organizations 

[2,10,11]. The considerable part of cases of child abuse could presumably be prevented through a 

public health approach and on a hospital or ambulatory level, with a special emphasis on the 

primary health care [12,13]. 

 

Child abuse brings about the premature death of over 800 children under 15 years annually in 

Europe. What is relevant, not all deaths from abuse and physical maltreatment are properly 

recorded, so this figure is likely to be an underestimate [12,14]. Data show inequalities in the 

region with higher death rates in the east, though fortunately trends seem to be declining overall. 

Deaths, however, are only the tip of the iceberg: much abuse may not come to the attention of 

child protection services [1,12,14].  

 

Community surveys from Europe and around the world show the estimates of  the extent of abuse 

in the community. They show a prevalence rate of: 9.6% for sexual abuse (13.4% in girls and 

5.7% in boys), and 22.9% for physical and 29.1% for mental, with no gender differences 

[12,14,15]. Few studies on neglect are available, but analyses of global research show that this 

prevalence is also high − 16.3% for physical neglect and 18.4% for emotional. As far as 

population of children in Europe is concerned, 18 million children suffer from sexual abuse, 44 

million from physical abuse, and 55 million - mental abuse [6,12]. All those data are alarming and 

tend to be underestimated, therefore, the exact number is unknown, but probably even higher [12]. 

More studies in European countries are needed to better understand not only the extent of the 

problem, but also the risk factors and long-term consequences. It is important that they are 

conducted periodically using the same or equivalent methods and research tools [14,15]. 

 

At the frontline of combat and detection of child abuse cases stands a pediatric nurse and other 

health care professionals– specially predisposed to suspect such cases (apart from the Police, 

teachers, carers, etc.) [16-18]. They are not only specially equipped but also possess several 

professional tools for screening and diagnostic process, which are unique to the health care sector. 

Unfortunately, the report of the Department of Health and Social Policy from 2008 shows 

unequivocally that involvement of health care professionals in procedures of detecting child abuse 

is not satisfactory [13]. Moreover, it is much lower than the number of cases reported by education 

staff and the Police (which holds the lead) [13,19]. Concerning the children, especially those  who 

are young and do not attend school or pre-school educational and care settings, the involvement of 

health care personnel could be immensely beneficial [20,21]. Some previous research is available 

that studies knowledge of the subject in pediatric nurses and their reactions [6,19,23-25]. 

Therefore, the authors of this work intended to conduct a similar survey in clinical pediatric units.  

2  Study objectives  

 The main objectives of our study were:  

 to assess the level of knowledge on the subject in registered nurses who work at clinical 

pediatric wards, 

 to assess the response rate and causes of potential refuse to co-operate (equally important), 

 to ascertain whether there is a need for education or supplementary training courses. 

 

The survey we conducted was presumed to be of a preliminary and pilot character. Due to lack 

of consistent data regarding the pertinent level o knowledge, we decided to probe on a 
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relatively small  sample. Should need arise, it will be possible to enlarge the scope, focus and 

number of participants in the future. 

 

3  Material and methods  

 

3.1  Material - participants  and settings 

 

The participants of the study were recruited from the nurses who work at pediatric clinical 

departments. As the survey was based on a convenience sample, some sources of bias could 

not be excluded. Only nurses employed on a full-time schedule were considered, regardless of 

their level of formal education (predominantly bachelor's or master's degree). A study tool 

(questionnaire) was distributed among nurses after acquisition of consent from heading nurses 

of the departments. The study was conducted at 4 clinical departments: pediatric surgery and 

urology, pediatric emergency unit, pediatric allergic diseases ward, and pediatric cardiology 

ward.  

3.2 Method 

The research tool was prepared in the form of an anonymous questionnaire. It consisted of two 

parts:  

 Part A – including theoretical and basic issues – 16 questions,  

 Part B – practical issues – based on actual professional experience - 14 questions. 

 

The total number of questions thus amounted 30. The simplified form of the questionnaire 

(without different and exact response modes) is shown in Table 1.  

 

 

Part A 

1. Tenure - length of service (years) 

2. Department (present) 

3. What forms of child abuse do you know? 

4. What relevant sources of information do you know? 

5. What kinds of child behavior that point to experienced abuse do you know? 

6. What signs of child abuse or neglect do you know? 

7. Barriers to effective communication with abused children. 

8. What systems of support for abused children do you know? 

9. What regional support programs do you know? 

10. Do you know any valid procedures or approaches to abused children? 

11. Do you feel prepared to help abused children? 

12. Have you participated in any courses, workshops, conferences or other educational 

forms of preventing child abuse? 

13. Do you think all pediatric nurses should complete such methods of training (Likert 

scale)? 

14. What legislation regarding prevention of domestic/child violence do you know? 

15. The responsibility to inform pertinent enforcement/social bodies about cases of child 

neglect lays on ...(whom?) 

16. Legislation in Poland protects abused children well enough (Likert scale). 
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Part B 

17. Have you encountered an abused child during your professional career? 

18. How many times have you approached an abused child? 

19. Who was abused more often (boys/girls/both sexes equally/don't know)? 

20. How old were abused children? 

21. Did a child self-report on family violence to you? 

22. I got information about child abuse from (whom or personal observation). 

23. What were physical symptoms and sings which suggested child abuse? 

24. Were symptoms and sings of emotional abuse present? What were they? 

25. What kinds of behavior that could point to abuse did you observe? 

26. The most important diagnostic tool for child abuse is ... 

27. Did you take some steps after gaining knowledge about child abuse? 

28. What setting do you think is best for detecting cases of child abuse (emergency unit, 

primary care unit, general pediatric or reference department)? 

29. What is your principal source of knowledge regarding child abuse and family violence 

(literature, press, media, professional work, personal involvement, other)? 

30. What is, according to you, the best way of gaining knowledge about child abuse and 

neglect (training on the level of community and specialty nursing, educational courses, 

brochures, leaflets, media)? 

Table 1. The questionnaire - knowledge of problem regarding child abuse and neglect 

 in clinical pediatric nurses. 

 

Information was given to all potential participants to fill the questionnaire regardless of one’s 

perceived knowledge. It was stressed that lack of answers to particular questions does not 

decrease the value of the survey, but actually makes it real, precise and more valid. 

Questionnaires were distributed at the chosen settings. They were not given to any individual 

nurse but left in a convenient place in the ward from where they could be taken and processed. 

As time limits of the study were not strictly set, the time to respond was not established, either. 

The questionnaires were collected when all nurses had the chance to answer, which in practice 

lasted three-four weeks. After collecting data, they were analyzed in light of several 

categories, listed in Results section. The data analysis involved calculation of percentages and 

observation of some peculiarities. We used a Microsoft Office 2007 (Word and Excel) 

package. 

 

The research tool was not validated – its aim was only to assess the mean level of knowledge 

from which it could be feasible to draw conclusions as to the need of education or other, 

previously unexpected matters. Validation of the questionnaire and statistical calculations are 

planned in the next, sister study. 

 

4 Results  

 

The total number of potential participants, nurses working at four studied clinical pediatric 

departments, was 46. For more detailed results, see Table 2. 
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Department All nurses (%) 

Nurses that 

responded (% of 

total) 

Nurses that 

responded (% of 

department 

staff) 

Surgery and urology 22 (47,8) 9 (19,6) 9/22 (47,8) 

Allergic diseases 7 (15,2) 3 (6,5) 3/7 (42,9) 

Cardiology 8 (17,4) 4 (8,7) 4/8 (50,0) 

Emergency 9 (19,6) 2 (4,3) 2/9 (22,2) 

Total number 46 (100) 18 (39,1) 18 

Table 2. Nurses working at clinical departments and response rate. 

 

The nurses who responded constitute 39,1% of the whole analyzed staff, thus this is the 

calculated response rate. It was the highest at cardiology unit and lowest - in emergency unit. 

The mean duration of work was 25 years. Only of the analyzed nurses was employed for less 

than 1 year, and two of them worked for 39 years. 

 

All nurses for cardiology department responded to each question of the theoretical part (part 

A), whereas one of them did not encounter an abused child (despite 25 years in profession). 

Regarding emergency unit, all nurses answered each question and experienced child abuse 

during work. When dealing with surgery and urology department, one questionnaire was 

returned almost empty – 2 answered questions and 6 nurses encountered abused children, 

while 2 of them – did not. Lastly, all nurses from the allergic diseases unit had contact with an 

abused child. Interestingly, answers to theoretical questions were mostly laconic and 2 nurses 

did not recollect symptoms and signs of abused children whey had contact with. 

 

None of the questioned nurses declared sufficient preparation to detect and report cases of 

child abuse or participation in educational courses. 

 

5 Discussion and conclusions 

Overall, 3 nurses out of 18 did not have contact with abused children during their professional 

experience, although all of them worked for more than 20 years. Furthermore, none of the 

questioned nurses declared sufficient preparation to help children or participation in specific 

educational courses. What is striking, some of them declared that such courses are not 

necessary because it is the doctor who is responsible to report such cases regardless of the fact 

that nurses spend much more time with patients and can detect signs of abuse and violence 

other than direct visual and physical data. Furthermore, experienced  nurses are valuable and 

indispensable sources of knowledge and clinical expertise also to physicians, thus experiences 

of both groups should be congruent and they ought to work together for the benefit of patients 

[6,17,26]. The questions that proved most difficult regarded: systems and methods of support 

of children – victims of abuse or neglect, regional forms and programs of support, and 

methods and procedures of professional action (as a health care professional). It could be, at 

least in some part, explained by the fact that clinical departments are usually the last and 

highly specialized resorts where only children requiring high-quality care are referred. This is 

not the case in the emergency unit that admits all children from the region whose life is in 

threat due to trauma or other disorders that merit referral of the pediatric surgeon. Our data 
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confirm the initial hypothesis that emergency unit is one the places where it is likely to 

approach an abused child. All emergency nurses who responded did actually encounter and 

abused child. Unfortunately, their rate of response was the lowest, therefore it was not possible 

to investigate the issue in more details. 

 

The low response rate is the main factor impeding better analysis and more effective 

utilization of collected data. The declared reasons for denial to participation, reported by chief 

nurses, were as below: 

 the questions were too difficult (although participants were assured of anonymity and they 

were told earlier that no answer to certain questions is also a form of response), 

 "If I don’t have to, why should I?"  

 

It can be concluded that the response rate among clinical nurses was not high – they did not 

feel obliged to participate in study despite the academic pressure to increase the body of 

knowledge.  

 

The answers to specific questions differed according to specific wards and groups of questions 

and the most difficult questions involved the legal and administrative theoretical knowledge as 

well as regional programs of child/family support. The majority of nurses responded well to 

questions involving their practical professional experience. 

 

The self-perceived level of preparation and competences to help children is not sufficient and 

also the objective knowledge of symptoms and signs of child abuse and neglect is not 

satisfactory among studied clinical pediatric nurses. We therefore assume that there is much 

room for improvement – in different aspects of knowledge. First, some educational courses – 

in various forms and levels – should be planned and undertaken. Their extent will depend on 

further studies involving larger groups of subjects. Second, additional methods of 

encouragement to participate might be advisable, but the authors opt strongly against any form 

of direct reimbursement or souvenirs – they could distort the response rate and possibly the 

results of the whole study. It is common, especially in research projects that require the 

voluntary participation, to offer a possibility of acquiring some financial or material bonus. 

Our study involves health care professionals with a presumably high standards of ethics so it 

would be advisable to adopt another strategy of encouragement. It could be possible to 

approach each individual nurse, yet it requires far more time and might actually discourage 

some participants, especially those who don't feel very well on the subject. 

 

Our ultimate aim is to use the acquired data not to stigmatize nursing or health care staff but to 

establish a baseline and background for future educational courses and clinical 

recommendations in the longer run. Such recommendations exist in many countries and regard 

the health care staff [3,5-9,22] as well as people specially trained to make educational and 

practice courses (so-called educators) [4,15]. It should be remembered that much remains to be 

done and the ultimate goal is to help abused and neglected children, no matter who detects the 

problems and calls the responsible authorities. 
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