Seznam příloh
Příloha č. 1 Dotazník pro pomocné ošetřovatelské profese
Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k analýze úpravy a
současné situace pomocných ošetřovatelských profesí v České republice a na Slovensku.

Tento dotazník je anonymní, všechny Vámi poskytnuté informace budou použity pouze
v anonymizované podobě k vypracování bakalářské práce na 1.-LF Univerzity Karlovy v Praze.
U otázek s kroužkovací možností odpovědi, prosím, zakroužkujte nejvhodnější odpověď. U otázek
s doplňující možností odpovědi, prosím odpovězte vlastními slovy.

Katarína Macinauerová, studentka oboru všeobecná sestra na 1.-LF Univerzity Karlovy v Praze

1. Věk:
a) do 25let
b) 26 – 30 let
c) 31 – 40 let
d) vice jak 40 let
2. Pohlaví:
a) muž
b) žena
3. Nejvyšší dosažené vzdělání:
a) odborný kurz
b) základní
c) středoškolské bez vyučení
d) středoškolské s vyučením
e) středoškolské bez maturity
f) středoškolské s maturitou
4. Nejvyšší dosažená způsobilost v oboru:
a) sanitář
b) ošetřovatel
c) zdravotnický asistent
d) pomocný pracovník ve zdravotnictví

5. Délka odpracované zdravotnické praxe:
a) do 5 let
b) 6-10 let
c) 11-15 let
d)16-20 let
e) vice jak 20 let
6. Jste členem profesní organizace:
a) ano
b) ne
7. Shledáváte v členství v profesní organizaci výhody? Pokud ano, vyjmenujte:

8. Shledáváte v členství v profesní organizaci nevýhody? Pokud ano, vyjmenujte:

9. Věnujete se v rámci Vašeho oboru celoživotnímu vzdělávání:
a) ano
b) ne
10. K celoživotnímu vzdělávání Vás vede:
a) zaměstnavatel
b) nadřízený
c) vlastní iniciativa
11. Je dostupnost příležitostí k celoživotnímu vzdělávání ve Vašem oboru dostačující:
a) ano, příležitostí je dostatek
b) spíše ne, musím je aktivně vyhledávat
c) ne, příležitostí je málo
12. Jaký je přístup Vašeho zaměstnavatele a nadřízeného k celoživotnímu vzdělávání:
a) podporují mne, vychází mi vstříc
b) podporují mne, ale musím se vzdělávat ve svém osobním volnu
c) nezajímají se, nepodporují mne.
13. Co jsou pro Vás hlavní pozitiva celoživotního vzdělávání?

14. Co jsou podle vás hlavní negativa celoživotního vzděláváni?

15. V čem shledáváte výhody vzdělávacího programu vaší profese?

16. V čem shledáváte nevýhody vzdělávacího programu vaší profese?

17. Myslíte si, že v praxi vykonáváte výkony nad rámec vašich kompetencí? Pokud ano, co vás
k tomu vede?

a) pověření vedením pracoviště
b) pověření směnové/ho kolegy/ně s vyšší kvalifikací
c) nedostatečná kapacita personálu kompetentního k danému výkonu
d) protože se to tak u nás dělalo vždy a kolegové to ode mě očekávají
e) vlastní iniciativa
f) ne, nemyslím
18. Označte prosím, jak často danou činnost vykonáváte.
při každé
směně
odběr
venózní
krve
odběr kapilární
krve z prstu
zavedení
permanentního
močového katetru
zavedení
periferního
žilního katetru
zavedení
nasogastrické
sondy
aplikace
injekčních léků a
infúzí
manipulace s léky
a jejich příprava
příprava infúzí
podávání léků per
os
aplikace
intramuskulárních
injekcí

více než 2x
týdně

méně než 2x
týdně

více než 2x
měsíčně

méně než 2x
měsíčně

jen
výjimečně

aplikace
subkutánních
injekcí (heparinů)
aplikace inzulínu
odsávání horních
cest dýchacích
19. Jaká je, dle Vašeho názoru, současná situace zdravotnických asistentů, ošetřovatelů a
sanitářů ve Vaší nemocnici?
a) personál pracuje nad rámec svých kompetencí
b) personál má negativní pracovní podmínky v rámci možnosti celoživotního vzdělávání
c) personál má pozitivní pracovní podmínky v rámci možnosti celoživotního vzdělávání
d) personál má negativní pracovní podmínky v rámci možnosti profesního sdružování
e) personál má pozitivní pracovní podmínky v rámci možnosti profesního sdružování
f) personál má negativní pracovní podmínky k výkonu své profese
g) personál má pozitivní pracovní podmínky k výkonu své profese
h) vlastní odpověď…

Děkuji Vám za ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku.

Příloha č. 2 Žádost o umožnění sběru dat v Thomayerově nemocnici

Příloha č. 3 Stanovisko etickej komisie pre získávané údajov k diplomovej práci

