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Abstrakt
Tato bakalářská práce je zaměřená na spolupráci praktické sestry a sanitáře
při poskytování ošetřovatelské péče na oddělení dlouhodobé péče. První část
pojednává o obecných informacích spojených s tématem jako je například
charakteristika oddělení. Patří tam například kapitola shrnující vybrané diagnózy
spojené s geriatrií a problematika ADL a IADL, která vychází z otázky spojené se
sebepéči.
Druhá část je výzkumná část. Zaměřuje se na konkrétní oddělení – vývoj
od založení do současnosti. Informace o oddělení zahrnující personální obsazení,
materiální a technickou podporu. Dále zahrnuje organizaci oddělení včetně
systému předávání služeb a přidělování pacientů. V neposlední řadě se zaměřuje
spolupráci a zkoumá komunikaci v oblastech jako je hygiena, výživa,
vyprazdňování a mobilita.

Abstract
This bachelor thesis is focused on the cooperation of a practical nurse and
a nursing assistant during providing nursing care at a long-term care facility.
The first part deals with general informations connected with a topic such as
a characteristic of long-term care facility. There belongs for example charter
summarizing chosen diagnosis related to geriatrics and the issues of ADL
and IADL, which originated from the matter of self-care.
The second part aims attention to research. It is based on particular long-term
care facility – the development at the beginning up to the present.
The informations about facility includes staff, material and technical support.
Also includes the organisation of facility including system of handing of work shift
and the assigning of a patient. Last but not least it points at cooperation and
explores communication in fields as hygiene, nourishment, evacuation,
elimination and mobility.
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Úvod
Téma zaměřené na spolupráci praktické sestry a sanitáře na Oddělení
dlouhodobé péče jsem zvolila především z důvodu vnímání odlišné úrovně
znalostí a schopností sanitářů na různých nemocničních odděleních. Podstatnou
roli sehrály sanitářky pokračující dále ve vzdělávání na profesi všeobecné sestry.
Na Oddělení dlouhodobé péče pracuji jako praktická sestra a nezbytnou součástí
mé práce je spolupráce a komunikace se sanitáři a dalším personálem (lékaři,
ergoterapeuty, fyzioterapeuty, nutričními sestrami, canisterapeuty a podobně).
Maximální efektivita této spolupráce vychází nejen z odborné zdravotnické
praxe, ale zejména také z oblasti psychologie, managementu, sociologie,
pedagogiky a dalších věd. Ačkoliv je rozsah ošetřovatelství a zdravotnictví sám
o sobě velmi rozsáhlý, a je náročné ho ovládat na dostatečné úrovni, není možné
vynechávat a odsouvat vědomosti pocházející z jiných oblastí a věd.
Takto zaměřená práce nebyla dosud zpracována, přesto však existují odborné
práce pojednávající částečně o rámci tohoto tématu. Jedná se o bakalářskou
práci vypracovanou pod vedením Šárky Tomové Kateřinou Ježkovou na téma
Interakce a komunikace v rámci zdravotnického týmu.1 Další vytvořenou
odbornou práci je bakalářská práce opět pod vedením Šárky Tomové
vypracované Janou Kočkovou také s názvem Interakce a komunikace v rámci
zdravotnického týmu.2
V teoretické části se zabývám charakteristikou oddělení dlouhodobé péče,
léčeben pro dlouhodobě nemocné, následné péče apod. Dále pak nemocemi
vyžadujícími hospitalizaci na oddělení dlouhodobé péče, problematikou ADL
a IADL a zaměstnanci pracujícími na odděleních dlouhodobé péče.
JEŽKOVÁ, Kateřina. Interakce a komunikace ve zdravotnickém týmu. Bakalářská práce. Univerzita
Karlova v Praze 2. Lékařská fakulta ústav ošetřovatelství.
2
KOČKOVÁ, Jana. Interakce a komunikace ve zdravotnickém týmu. Bakalářská práce. Univerzita
Karlova v Praze 2. Lékařská fakulta ústav ošetřovatelství.
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Praktická část je zpracována na principu kvalitativní studie. Při tvorbě bakalářské
práce jsem vycházela z výzkumných metod, a sice z pozorování, obzvláště však
z osobních rozhovorů.
Pro objektivní výsledky rozhodování považuji za důležitý nestranný přístup,
zbavení se předsudků a vytváření průběžných poznámek. Pozitiva této metody
spočívají zejména ve vnímání jednotlivých činnosti v kontextu a nezbytných
souvislostech.

Právě

soubor

souvislostí

považuji

za

podstatný

faktor

pro hodnocení spolupráce praktické sestry a sanitáře. Negativními aspekty pak
jsou subjektivita vycházející z haló efektu, stereotypu, efektu novosti, figury
a pozadí apod.
Výhodou osobních rozhovorů je přímý kontakt s osobou odpovídající na otázky.
Krom verbálního projevu je možné vnímat také neverbální projev zahrnující větší
část sdělení. Ten začleňuje zejména proxemiku, haptiku, posturologii (tělesný
postoj), gestiku, mimiku a pohledy, které umožňují vnímat komunikaci
komplexně. Za negativum osobních rozhovorů lze považovat zkreslování
skutečností odpovídající osobou, ve snaze zlepšit výsledek práce. Jinými
zápornými hledisky pak je zejména spěch, nemožnost ověření výpovědi, odbíhání
k nevyžádaným informacím.
Souhrn použité literatury předkládám v závěrečné bibliografii.
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1. Charakteristika oddělení dlouhodobé péče
Charakteristika oddělení dlouhodobé péče – LDN (léčebna dlouhodobě
nemocných), ODP (oddělení dlouhodobé péče)
Léčebna dlouhodobě nemocných bývá označována také jako oddělení
dlouhodobé péče (Ústřední vojenská nemocnice v Praze) či jako centrum
následné péče (Fakultní nemocnice Motol).
Nejvýstižnější charakterizují oddělení LDN následující definice. Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) popsala LDN v roce 2009
nadcházející definicí. „Dlouhodobá péče je souhrn služeb, které potřebují lidé
s omezenou funkční kapacitou, tělesnou či duševní, kteří jsou setrvale po delší
dobu (for an extended period of time) závislí na pomoci při základních aktivitách
denního života (activities of daily living, ADL), jakými jsou koupání, oblékání,
jedení, uléhání do lůžka či usedání do křesla a vstávání z nich, užívání toalety,
přemisťování se. Tato složka sebeobsluhy se často poskytuje v kombinaci se
základními zdravotnickými službami, jakými jsou pomoc při převazování ran,
užívání léků, tlumení bolesti, sledování zdravotního stavu, prevence, rehabilitace
či paliativní péče. Služby dlouhodobé péče se rovněž mohou kombinovat s nižší
(lower – level) péčí týkající se pomoci s instrumentálními aktivitami denního
života (IADL), jakými jsou pomoc s vedením domácnosti, přípravou stravy,
nakupováním či dopravou“ (OECD Health Data, 2009)“.3
Pro maximální přiblížení představy o tomto druhu oddělení je nutné také připojit
definici z publikace Dlouhodobá péče od Holmerové. „Dlouhodobá lůžková péče,
která je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí
podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje;

KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. s.152. ISBN 978-80-2474026-3.
3
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v rámci této lůžkové péče může být poskytována též intenzivní ošetřovatelská
péče pacientům s poruchou základních životních funkcí.“4
V publikaci Sociální gerontologie aneb senioři mezi námi uvádí Haškovcová mimo
jiné informační minimum, kde představuje klíčovou terminologii pro téma této
bakalářské práce. Důležitou je například diferenciace pojmů dlouhodobé,
následné a trvalé péče.
„Péče dlouhodobá (angl. long-term care, LTC) trvá měsíce i léta a výrazné zlepšení
zdravotního stavu pacietna/klienta není pravděpodobné. Přesto je třeba pečovat
o udržení kvality života a přes všechny problémy i o její mírné zlepšení.
Dlouhodobou péči provádějí buď profesionálové, nebo často i neformální (rodinní)
pečující. Protože se jedná o péči fyzicky i psychicky náročnou a časově
nepřetržitou, je třeba pamatovat na únavu pečujících. U profesionálů je nutné
předcházet vzniku a rozvoji → syndromu vyhoření, neformálním pečovatelům je
vhodné pomoci → respitní péčí.“5 Definice kromě jiného poukazuje na potřebu
se soustředit nejen na péči o pacienty, ale i o pečující personál na těchto
odděleních. Z definice pro následnou péči však úplně jednoznačně nevyplývá
právě rozdíl mezi dlouhodobou a následnou péčí.
„Péče následná je taková, jejímž cílem je vrátit nebo zlepšit zdraví pacientů,
jejichž zdravotní stav je stabilizován, a tudíž již nepotřebují akutní péči, ale delší
čas k zotavení, aby mohli do domácí péče. K takovému cíli vede léčebná,
rehabilitační i ošetřovatelská ústavní péče s důrazem na nácvik denních
dovedností.“6
Pro vysvětlení a charakteristiku definice trvalé péče pak odkazuje autorka opět
na péči dlouhodobou. Diferenciaci lze tedy hodnotit jako velmi vágní.
HOLMEROVÁ, Iva. Dlouhodobá péče: geriatrické aspekty a kvalita péče. Praha: Grada Publishing,
2014. s.35. ISBN 978-80-247-5439-0.
5
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. s.131.
ISBN 978-80-7262-900-8.
6
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. s.131.
ISBN 978-80-7262-900-8.
4
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Úvahy o odlišení a vyřešení této problematiky s ní spojené trvají již řadu let.
O dořešení usiluje především Ministerstvo zdravotnictví spolu s Ministerstvem
práce a sociálních věcí.7 Za jednu z příčin vzniku této sémantické otázky je možné
považovat dle autorů publikace Vybrané oblasti a nástroje funkčního
geriatrického hodnocení rozdílnost tzv. funkčního stavu pacientů, který je
výsledkem nejen množství užívaných omezovacích a tlumících prostředků
na oddělení, nýbrž také
a rehabilitace. Funkčním

důsledkem úrovně
stavem

se

rozumí

v kvalitě
možná

provedené

péče

kategorizace

typu

„těžký pacient“, „trvale ležící pacient“.8

1.1 Základní přístupy k dlouhodobé péči
Dlouhodobá péče (LTC) je tvořena jako koncept ucelené podpory pro lidi
se závažným zdravotním postižením, jejichž potřeby jsou vždy zdravotně sociální.
V zásadě existují dva základní přístupy k nim a potažmo k seniorské
problematice, která představuje kvantitativně nejvýznamnější výzvu pro LTC:
•

Koncept existenciální (humanistický) vychází z pojetí lidských potřeb
a smysluplnost života bez ohledu na věk, životní prognózu či zdravotní
omezení,

má

významný

rozměr

psychický

a

spirituální

(nejen

náboženský). Jde o LTC v širším slova smyslu.
•

Koncept

fiskální

(ekonomicko-biologický,

redukcionistický)

vychází

z demografického alarmizmu, z obavy z destabilizace veřejných rozpočtů
vysokými výdaji na penze, invalidní důchody, sociální pomoc, sociální

KUCKIR, Martina;VAŇKOVÁ, Hana; HOLMEROVÁ, Iva; VÍTEČKOVÁ, Slávka;
JAROLÍMOVÁ,Eva;KRUPIČKA, Radim a Zoltán SZABÓ. Vybrané oblasti a nástroje funkčního
geriatrického hodnocení. Praha: Grada Publishing, 2016. s.84. ISBN 978-80-271-0054-5.
8
KUCKIR, Martina;VAŇKOVÁ, Hana; HOLMEROVÁ, Iva; VÍTEČKOVÁ, Slávka;
JAROLÍMOVÁ,Eva;KRUPIČKA, Radim a Zoltán SZABÓ. Vybrané oblasti a nástroje funkčního
geriatrického hodnocení. Praha: Grada Publishing, 2016. s.84. ISBN 978-80-271-0054-5.
7
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i zdravotní služby a tím podmíněné ztráty konkurenceschopnosti. Jde
o LTC v užším slova smyslu.9
V souvislosti s přístupy spojenými s dlouhodobou péči je žádoucí představit
Společnost geriatrické medicíny Evropské unie označovanou jako EUGMS, jejíž
cílem je krom zprostředkování dosavadních nejnovějších poznatků a jejich
aplikací také zaměření se na předání těchto znalostí a zkušeností i tvůrcům
politiky a lidem podílejícím se na strategiích zdravotní a dlouhodobé péče.
EUGMS přináší s sebou také výzvu, jak lépe strukturovat, zajišťovat a financovat
zdravotní a dlouhodobou péči. Upozorňuje rovněž na rostoucí potřebu
dlouhodobé péče, potenciál evropské spolupráce, hlavní problémy v dlouhodobé
péči a způsoby, jak je zvládnout apod.10
Jednou z funkcí oddělení dlouhodobé péče je respitní péče. Obsah pojmu velmi
jednoduše a výstižně popisuje Haškovcová. „Respitní péče (angl. (to) respite –
odlehčit, ulevit) je úlevová, odlehčující péče, určená laickým pečovatelům,
především rodinným příslušníkům, kteří se dlouhodobě starají o handicapovaného
nebo starého nemocného člověka v domácím prostředí. Někdy bývá označována
také jako péče o pečující. Prakticky to znamená, že na určitou, předem
dohodnutou dobu převezmou profesionálové péči o dotyčného seniora tak, aby
si rodinní

pečující

mohli

odpočinout,

vyřídit

nezbytné

záležitosti

(např. na úřadech) apod.“11
Normativní vymezení poskytování zdravotních a sociálních služeb v ČR je
stanoveno zejména níže uvedenými zákony (včetně souvisejících vyhlášek):
•

Zákon o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb.) - osoby, které jsou závislé
na cizí pomoci → příspěvek na péči – přirozeným sociálním prostředím

KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. s.155. ISBN 978-80-2474026-3.
10
HOLMEROVÁ, Iva. Význam geriatrické medicíny nejen v dlouhodobé péči. Geriatrie a
gerontologie. 2013, 2(3), 180-181. ISSN 1805-4684.
11
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012.
s.131. ISBN 978-80-7262-900-8.
9
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se rozumí rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby
a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde
dotyčné osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.
•

Zákon o zdravotních službách (z. č. 372/2011 Sb.) – druhem je
„ošetřovatelská péče“, formou je zdravotní péče lůžková nebo
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – tím se pro účely
tohoto zákona rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí
nahrazující domácí prostředí pacienta, například zařízení sociálních
služeb.12

VÁLKOVÁ, Monika. Dlouhodobá péče v ošetřovatelství [online]. Praha, Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, 2015 [cit. 20.3.2018]. Dostupné z: https://www.ipvz.cz/seznamsouboru/2363-dlouhodoba-pece-v-osetrovatelstvi.pdf
12
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2. Vybrané diagnózy u geriatrických pacientů
Kalvach ve svém článku Geriatrická křehkost – významný klinický fenomén13
v rámci introdukce problematiky uvádí 3 související okruhy geriatrických
pacientů:
1. Choroby ve stáří se vyskytující se i mladším věku, avšak u seniorů se
vyznačují atypičností oproti klinickému obrazu v mladém a středním věku.
Charakteristické jsou změny v léčebných a diagnostických strategiích
(některé onemocnění není doprovázeno bolestmi či horečnatým
průběhem).
2. Choroby stáří vycházející ze změn incidence a prevalence, respektive
exkluzivnosti ve stáří (například ateroskleróza, osteoporóza, fraktura
krčku stehenní kosti).
3. Geriatrickou křehkost zahrnující pak další obtíže a funkční deficity spojené
se stářím a progresivním chátráním bez zjevné příčinné choroby.
Téže autor v publikaci Geriatrické syndromy a geriatrický pacient14 představuje
syndrom terminální geriatrické deteriorace vyskytující se u některých, obvykle
multimorbidních geriatrických pacientů. Bez identifikovatelné vedoucí závažné
choroby i bez jasné nekompenzující příčiny (například horečnatého onemocnění)
dochází k poměrně rychle progredující deterioraci stavu, spějící neodvratně
ke smrti.15

KALVACH, Zdeněk a Iva HOLMEROVÁ. Geriatrická křehkost - významný klinický fenomén.
Medicína pro praxi. 2008, 5(2), 66-69. ISSN 1214-8687.
14
KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80247-2490-4.
15
KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. s.299. ISBN
978-80-247-2490-4.
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Syndrom geriatrické deteriorace představuje terminální fázi multikauzálního
procesu geriatrické deteriorace s vystupňováním projevů geriatrické křehkosti
(frailty) a s poklesem potenciálu zdraví (odolnosti, zdatnosti a adaptibility
organismu) pod hypotetickou kritickou úroveň. V podstatě se jedná o takovou
kombinaci orgánových poškození, funkčních deficitů, regulačních a adaptačních
omezení (narušení celovztažného uspořádání organizmu), která nedává naději
na zvrácení vývoje a zlepšení stavu s posílením zdatnosti a odolnosti.
Tabulka č. 1: Charakteristika průběhu geriatrické deteriorace
Fáze asymptomatická
Involučně podmíněné
klinické

změny

významnosti.

bez

Nejsou

identifikovány jako zdravotní problém,
neinterferují

významně

s životními

aktivitami (vyjma extrémních zátěží).
Kombinace

Fáze klinické manifestace

involučních

změn

s chronickými chorobami → pokles
zdatnosti,

odolnosti,

adaptability,

funkční deficity, kritéria geriatrické
křehkosti (hubnutí, hypomobilita).
Fáze narušení soběstačnosti (IADL),
sebeobsluhy (ADL)
Minimální zdatnost, odolnost vůči

Fáze terminální

běžným

stresorům,

akumulace

funkčních deficitů, vícečetná porucha
sebeobsluhy,

upoutání

na

lůžko

a imobilizační syndrom

Syndrom geriatrické deteriorace zahrnuje především příznaky, jakými jsou
výrazná únava, apatie, anorexie a imobilita (respektive jen minimální pohyb
kolem lůžka). Pacienti pociťují značný celkový diskomfort, popřípadě vykazují

9

významnou poruchu vědomí. Katabolický stav je refrakterní, nereaguje
na nutriční podporu a odpovídá empirickým bonmotům o „dohořívající svíčce“
či o tom, že „starý člověk ulehl, aby již nevstal“. Ke zlepšení chybí vůle, síla
metabolicko-energického předpokladu. Výraznou roli v neposlední řadě pak
sehrává malnutrice.
Obvyklé jsou následující symptomy:
•

únava a vyčerpanost

•

nechutenství

•

malnutrice – refrakterní katabolický stav

•

svalová slabost

•

výrazná hypomobilita – posedávání/polehávání s rychlým rozvojem
imobilizačního syndromu.

•

instabilita s pády

•

apatie, mizení zájmů, pospávání

•

„uzavírání se do sebe“, soustředění zájmů na tělesné drobnosti

•

nástup, zhoršení či demaskování inkontinence16

Funkční stav organismu a celkový dojem z jednotlivce je významně ovlivněn
zdravotním stavem. Geriatrie se soustřeďuje zejména na onemocnění vedoucí
k dlouhodobým poruchám soběstačnosti. Důležitost identifikace procesů
ovlivňuje nejen zvládání důsledků, ale především jejich možné odvrácení
či oddálení, což předpokládá zásahy především ve středním a mladém věku.17
V současnosti je možné identifikovat zhruba sedm hlavních okruhů chorobných
poruch funkčního stavu u současných seniorů:
1) Ateroskleróza (kornatění tepen) a jejich orgánové projevy:

KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. s.300. ISBN
978-80-247-2490-4.
17
KALVACH, Zdeněk. Úvod do gerontologie a geriatrie: integrovaný text pro interdisciplinární
studium. Praha: Karolinum, 1997. s.52. ISBN 80-7184-366-0.
16
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a) Ischemická choroba srdeční (nejen akutní infarkt myokardu, ale také chronické
těžké

poruchy

mechanické

srdeční

činnosti

se

závažnou

dušností

a nevýkonností).
b) Postižení mozkových tepen (nejen smrtící cévní mozkové příhody, „mozkové
mrtvice“, ale i nezvratná ochrnutí, obvykle dvou stejnostranných končetin
tzv. hemiparéza či hemiplegie u mnohých přežívajících).
Patří sem cévně podmíněné závratě či poruchy svalového napětí projevující
se ztuhlostí či třesem, tzv. parkinsonovský syndrom. A také jedna ze dvou
nejčastějších příčin chorobného úpadku duševních schopností (demence) ve stáří
tzv. multiinfarktová demence (MID).
c) Postižení tepen dolních končetin, které může vést k od invalidizujícím bolestem
až k amputaci.
2) Obstrukční choroba bronchopulmonální vedoucí k dušnosti. Charakteristické
je vykašlávání hlenu, modrofialové zbarvení sliznice a pokožky (cyanóza), otoky
dolních končetin.
3) Osteoartróza, tedy degenerativní postižení kloubní chrupavky a přilehlé kosti.
Je nutné rozlišovat mezi procesem stárnutím chrupavky a tímto postižením.
4) Osteoporóza je označení nemoci pro vystupňovanou atrofii kosti s úbytkem
její hutnosti (density) a zvýšením rizika zlomenin.
5) Alzheimerova nemoc, která je spolu s multiinfarktovou demencí cévního,
aterosklerotického původu nejčastější příčinou demence.
6) Poruchy zraku vedoucí až ke slepotě (amaurosa).
7) Poruchy sluchu.18

KALVACH, Zdeněk. Úvod do gerontologie a geriatrie: integrovaný text pro interdisciplinární
studium. Praha: Karolinum, 1997. s.53. ISBN 80-7184-366-0.
18
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Kromě výše jmenovaných chorob je možné se setkat také s následujícími
obtížemi:
1) Deprese ve vyšším věku patří vedle demence a jejich komplikací k nejčastějším
diagnózám vyžadujícím nutnost psychiatrické intervence. Zároveň se jedná
o jeden z častých důvodů hospitalizace na psychiatrickém lůžku. V literatuře bývá
nejčastěji uváděna 10-12 % prevalence depresivní poruchy u pacientů vyššího
věku. Ve skutečnosti jde ovšem o plně vyjádřenou depresivní symptomatiku
splňující všechna kritéria depresivní fáze.19
2) Chronické srdeční selhání, které postihuje zhruba 10 % seniorské populace
ve věku nad 70 let.20
3) Revmatoidní artritida je manifestována mezi 40. a 50. rokem. U určitého počtu
nemocných dochází k primo manifestaci revmatoidní artritidy po 65. roku věku.
Ta se pak označuje jako revmatoidní artritida s pozdním začátkem (late onset
rheumatoid arthritis – LORA).21
Ze současných výzkumů, analýz a statistik vyplývá, že velmi častou příčinou
institucionalizace (z důvodu morbidity a disability) nejsou jenom somatická
onemocnění. Jako nejčastější příčiny morbidity a disability osob vyššího věku jsou
uváděny poruchy pohybového systému, tj. artróza, osteoporóza, a metabolické
poruchy – diabetes mellitus, následky traumat, bolestivé syndromy, následky
cévních mozkových příhod, kardiovaskulární onemocnění a podobně. Velkou
měrou jsou zde zastoupena také onemocnění psychická.
Nejčastějšími v této věkové kategorii jsou však onemocnění, která způsobují
demenci (mimo jiné právě Alzheimerova choroba).

KROMBHOLZ, Richard. Deprese ve vyšším věku a její léčba. Geriatrie a gerontologie. 2013,2(1),
36-39. ISSN 1805-4684.
20
PAVLÍČKOVÁ, Ludmila a Anatolij CYBULJA. Chronické srdeční selhání – specifika léčby seniorů.
Geriatrie a gerontologie. 2015,4(2), 74-80. ISSN 1805-4684.
21
KLÁN, Jan; CIFERSKÁ, Hana a Eva TOPINKOVÁ. Specifika revmatoidní artritidy v seniorském
věku. Geriatrie a gerontologie. 2014,3(1), 18-24. ISSN 1805-4684.

19
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Mezi další onemocnění spojená s demencí patří:
•

Creutzfeldova – Jacobova choroba

•

Multiinfarktová demence (MID)

•

Normotenzní hydrocefalus

•

Pickova nemoc

•

Parkinsonova nemoc

•

Demence s Lewyho tělísky

•

Huntingtonova nemoc

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou jiným druhem častého a velmi závažného
onemocnění, které mnohdy přináší invalidizující následky a vyžaduje maximální
dostupnost zdravotně sociální péče, zejména v režimu péče dlouhodobé.
Traumatickým poškozením mozku se rozumí situace nastávající u osob
se zdravotním postižením, kdy je příčinou handicapu trauma centrálního
nervového systému (Traumatic Brain Indry, TBI).22
Skutečnost, že diabetes mellitus postihuje v 7. dekádě až 20 % osob a dalších
20 % trpí porušenou glukózovou tolerancí, způsobuje, že se jedná o klinicky
nejvýznamnější metabolické onemocnění vyššího věku. U seniorů se vyskytuje
převážně diabetes mellitus typu 2 (v kategorii nad 70 roků lze hovořit až
o 95 % jedinců). Hyperglykemie může být mírná nebo asymptomatická. Může
existovat řadu let, aniž by byla zjištěna. Dosahuje-li vysokých hodnot ve stáří,
může vyvolávat atypické a nespecifické symptomy.23
Nejčastější příčiny nesoběstačnosti ve stáří:
VÁLKOVÁ, Monika. Dlouhodobá péče v ošetřovatelství [online]. Praha, Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, 2015 [cit. 20.3.2018]. Dostupné z: https://www.ipvz.cz/seznamsouboru/2363-dlouhodoba-pece-v-osetrovatelstvi.pdf
23
WEBER, Pavel. Diabetes mellitus - specifika a komplikace ve stáří. Interní medicína pro praxi.
2008, 10(10), 456-460. ISSN 1212-7299. Diabetes mellitus - specifika a komplikace ve stáří
[online]. [15. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2008/10/05.1pdf
22
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Stáří přináší řadu změn, které nejen ztěžují léčbu, ale také prodlužují dobu
hospitalizace, čímž znemožňují léčbu a pobyt v přirozeném prostředí, jakým
je domov. Omezení nebo dokonce ztráta mobility a soběstačnosti vede u seniorů
k narušení sebedůvěry a k závislosti na pomoci cizích osob. Proto je zachování
soběstačnosti a mobility jedním z hlavních cílů současného ošetřovatelství.24
Vymezení pojmů spojených s geriatrií přispělo k definování rizik a prevenci.

POTŮČKOVÁ, Marie. Závislost imobilních a nesoběstačných klientů na ošetřovatelském
personálu v domově pro seniory. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích.Zdravotně sociální fakulta. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence.
24
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3. Problematika ADL a IADL
3.1 Sebepéče a soběstačnost
Na úvod této kapitoly je třeba přiblížit definici a vymezení pojmu sebepéče.
Bekel definuje sebepéči jako „lidskou, regulatorní funkci, kterou pro sebe osoba
vědomě vykonává nebo pro sebe nechá vykonávat (dependentní péče), aby
zajistila a udržela určitý stav materiálních věcí a podmínek k zachování života.25
Další autorka, Trachtová chápe sebepéči jako míru samostatnosti, která je
determinována mírou podílu jedince na vykonávání každodenních aktivit.
Doplňuje způsoby ošetřovatelské sebepéče, tedy péči zajišťovanou vlastními
silami, laickou pomoc okolí. Laická pomoc zahrnuje péči jakoukoliv osobu
v blízkém či přátelském vztahu k handicapované osobě, díky níž může tato osoba
zůstat žít v domácím prostředí.26
Značně důležitý náhled přináší publikace Ošetřovatelské postupy v péči o
nemocné I., která rozšiřuje pojetí sebepéče do oblasti filozofie zdravého způsobu
života. Zároveň poukazuje na přímou souvislost s jinými obory jako
ergodiagnostikou, ergoterapií či geriatrií.27
Sebepéče ovšem nezahrnuje pouze činnosti typu hygiena, oblékání, stravování
či vyprazdňování. Kalvach uvádí jako součást soběstačnosti také schopnost
adaptace v prostředí, ve kterém jedinec žije.28
Orem formovala systematicky od poloviny padesátých let koncept sebepéče
pro oblast ošetřovatelství. Do popředí postavila pět premis, které mají

BEKEL, Gerhard a Renata HALMO. Teorie deficitu sebepéče: soubor textů. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2004. Sborník. s.25. ISBN 80-244-0794-9.
26
TRACHTOVÁ, Eva, TREJTNAROVÁ, Gabriela a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v
ošetřovatelském procesu. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů, 2013. s.20. ISBN 978-80-7013-553-2.
27
VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada,
2011. Sestra. s.130. ISBN 978-80-247-3419-4.
28
KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. s.98. ISBN 978-80-2474026-3.
25
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pro jednání s člověkem velký význam. Dovolují ošetřovatelství vývoj a vlastní
perspektivu osob, které potřebují v určitém čase vaši odbornou podporu.
•

Sebepéče je vědomě řízené chování.

•

Sebepéče se dá naučit.

•

Lidé mají právo a odpovědnost za péči o sebe sama.

•

Lidé potřebují v určitých fázích svého života podporu v sebepéči.

•

Při zdravotních problémech nebo ochraně života potřebují lidé
podporu při sebepéči prostřednictvím speciálních pracovních skupin.29

V oblasti ošetřovatelství se vyskytuje několik konceptů nutných pro posouzení
sebepéče. Pomocí těchto konceptů je možné nejen nalézt a identifikovat
problémy, nýbrž také určit rozsah péče, které je pacient schopný.
Tabulka č. 1: Koncepty posuzující sebepéči
Základní podmiňující
ZPF
Pozitivní i negativní faktory působící na
systém člověka

faktory

(věk, pohlaví, zdravotní stav)
Základní dispozice a

ZDaS

schopnosti

Získaná výbava sloužící jedinci k řešení
problému
(schopnost přijímání nových informací,
logické myšlení)

Komponenty potenciálu

KP

Schopnosti k provedení činnosti sebepéče
(motivace k sebepéči)

Činnosti sebepéče

ČSP30

Činnosti pomáhající zvládání sebepéče
(nabyté vědomosti, schopnost rozhodnout
se)

Požadavky sebepéče

PSP

Požadavky nutné pro regulaci lidských

BEKEL, Gerhard a Renata HALMO. Teorie deficitu sebepéče: soubor textů. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2004. Sborník. s.25-26. ISBN 80-244-0794-9.
30
ZDaS, KP a ČSP jsou pilíře pro koncept kompetence sebepéče, jimž se rozumí schopnost jedince
pečovat sám o sebe.
29
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funkcí a vývoj jedince
Situační potřeba

SiPoSP

sebepéče

Souhrn činností, jejichž výsledkem je
zvládnutí zvýšených nároků

Deficit sebepéče (dříve
Situační problematika)

DSP

Nerovnovážný poměr mezi požadavky na
jednání a stávající schopnost sebepéče

(zdroj: Sebepéče v ošetřovatelství – Renata Halmo31)

Koncept hodnocení aktivit všedního života (ADL, activities of daily living) je
založen na předpokladu, že pro pacienty se závažnou disabilitou není životně ani
rehabilitačně klíčový rozsah zlepšení zdatnosti (například rozsah pohybů nebo
samotné svalové síly). Rozhodující a významná je funkční zdatnost ve smyslu
sebeobsluhy a soběstačnosti. Tu ovlivňuje řada tělesných a psychosociálních
faktorů, kam patří především schopnost zvládnout používání kompenzačních
pomůcek či samotnou náročnost prostředí.32
Objektivní standardizovaná funkční hodnocení sloužící k hodnocení aktivit
denního života se rozdělují do následujících skupin:
a) Kumulativní indexy – testy (hodnocení) jejichž výsledkem je součet
jednotlivých položek.
•

Barthel index

•

Test funkční míry nezávislosti

•

Test míry hodnocení funkčního stavu

b) Hierarchické indexy – testy (hodnocení) jejichž výsledkem je uspořádání
jednotlivých prvků do vztahů nadřazenosti/ podřízenosti.
•

Katzův index (hodnocení aktivit denního života) udávající
hierarchii soběstačnosti a závislosti v jednotlivých položkách ADL

HALMO, Renata. Sebepéče v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2014. Sestra. ISBN 978-80-2474811-5.
32
KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. s.98. ISBN 978-80-2474026-3.
31
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(pacient hodnocený písmenem D (čtvrté nejhorší hodnocení z osmi)
je závislý při koupání, oblékání a jedné další oblasti)
c) Dynamická hodnocení klasifikující schopnosti učení pacienta včetně
aplikace získaných zkušeností do reálného života.
•

Funkční hodnocení Gudrún Árnadóttirové: Ergoterapeutické
neurobehaviorální hodnocení ADL (A-ONE test pro hodnocení
ADL)

Index Barthelové:
Jedná se o pravděpodobně nejrozšířenější test oblastí aktivit denního života
v České republice. Původně byl vyvinut v nemocnici Maryland pro pacienty
s neuromuskulárním

a

muskuloskeletárním

onemocněním,

ale

rozšířil

se i na ostatní pacienty s disabilitou. Index Barthelové hodnotí funkční omezení
ve 3 stupních, takže drobné změny, které vedou ke zlepšení nebo zhoršení
nepostihne. Jeho výhodou je rychlá administrace a jednoduchost. Hodnotí deset
aktivit denního života, a sice, přijímání potravy, koupání, osobní hygienu,
oblékání, kontinenci moči a stolice, užívání toalety, přesuny, lokomoce a chůzi
po schodech. Maximální možný počet bodů je 100. Při hodnocení využívá
stupnici, ve které je u každé položky je možné získat 0, 5, 10 bodů a u některých
položek i 15 bodů.33
Hanáková ve své bakalářské práci na téma Hodnoticí a měřicí techniky zaměřené
na posouzení soběstačnosti a zvládání denních aktivit v praxi z roku 2012 uvádí
také rozšířený Barthelové index.
Rozšířený Barthelové index pomáhá hodnotit potřeby pomoci při zvládání
celkových požadavků všedního dne, u kterých se předpokládají kognitivní
schopnosti. Skládá se z 6 hodnocených oblastí, které obsahují 3 až 4 hodnotící
stupně. Rozšířený Barthelové index zahrnuje také chápání, komunikaci, sociální
SVĚCENÁ, Kateřina. Hodnocení soběstačnosti pacientů v neurorehabilitaci. Neurológia pre prax.
2013, 14(3), ISSN 1335-9592.
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interakcí, řešení každodenních problémů, paměť, učení a orientaci, zrak a neglect
syndrom.
Tabulka č. 3: Hodnocení dle rozšířeného Barthelové indexu
90-70 bodů

Žádné/mírné kognitivní omezení

20-65 bodů

Střední kognitivní oblastí

0-15 bodů

Závažné kognitivní omezení

(zdroj: HANÁKOVÁ, Petra. Hodnoticí a měřicí techniky zaměřené na posouzení
soběstačnosti a zvládání denních aktivit v praxi34)

Škála instrumentálních aktivit denního života (IADL-Instrumental Activities od
Daily Living):
Existují dvě varianty této stupnice. První varianta škály byla vytvořena v roce
1969 autory Lawtonem a Brodyovou pro testování soběstačnosti jedince
ve složitějších činnostech, které jsou důležité pro samostatný, nezávislý život
v běžném prostředí (činnosti tzv. širší soběstačnosti či instrumentálních denních
činností). Na rozdíl od hodnocení základních činností každodenního života
obsažených v ADL testech se jedná o zachycení komplexnějších dovedností.
Nástroj pro evaluaci instrumentálních denních činností je určen pro použití
u starších lidí, kteří žijí samostatně (například při poskytování komunitních
služeb, ambulantních, zdravotnických a sociálních zařízeních lůžkového typu
s perspektivou propuštění do domácího prostředí). Nástroj je vhodné použít jak
pro identifikaci akutního stavu, tak pro zhodnocení stavu jedince v čase. Test
je považován za validní škálu. Hodnocení probíhá v těchto doménáchtelefonování, nakupování, příprava jídla, domácí práce, praní prádla, užití
dopravy, samostatné užívání léků a manipulace s penězi.35
HANÁKOVÁ, Petra. Hodnoticí a měřicí techniky zaměřené na posouzení soběstačnosti a zvládání
denních aktivit v praxi. Bakalářská zpráva. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních
studií. Ústav ošetřovatelství.
35
KUCKIR, Martina;VAŇKOVÁ, Hana; HOLMEROVÁ, Iva; VÍTEČKOVÁ, Slávka;
JAROLÍMOVÁ,Eva;KRUPIČKA, Radim a Zoltán SZABÓ. Vybrané oblasti a nástroje funkčního
geriatrického hodnocení. Praha: Grada Publishing, 2016. s.36. ISBN 978-80-271-0054-5.
34
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Druhou IADL variantu modifikovali v roce 1985 Fillenbaum, Lawton a Brodyová.
Změna se týkala hodnocených oblastí, ale také bodového hodnocení a závěru
evaluace. Druhá varianta testu na rozdíl od té předchozí umožňuje posoudit
a zhodnotit míru základních složitějších činností širší soběstačnosti. Inovovaná
IADL stupnice koreluje s kognitivními schopnostmi a depresí jedince. Jedná se
o hodnotící stupnici, na které je vyhodnoceno 8 domén – telefonování, transport
– jízda dopravním prostředkem, nakupování, vaření, domácí práce, práce okolo
domu, užívání léků, finance. 36

Hodnocení kognitivních funkcí probíhá pomocí:
•

dementia rating scale (DRS)

•

mini mental test (MMSE)

Katzův index:
Katzův index nezávislosti v činnostech každodenního života je také běžně
označovaný jako Katz ADL. Patří k nejvhodnějším nástrojům pro posuzování
funkčního stavu jako měřítka schopnosti klienta samostatně vykonávat
každodenní činnost. Je používán k odhalování problémů při výkonu
každodenního života a odpovídajícímu plánování péče. Přiměřenost výkonu je
hodnocená v šesti funkcích – koupání, oblékání, toalety, transferu, kontinence
a krmení. Klienti jsou hodnoceni ano / ne pro nezávislost v každé z výše
jmenovaných funkcí.37

KUCKIR, Martina;VAŇKOVÁ, Hana; HOLMEROVÁ, Iva; VÍTEČKOVÁ, Slávka;
JAROLÍMOVÁ,Eva;KRUPIČKA, Radim a Zoltán SZABÓ. Vybrané oblasti a nástroje funkčního
geriatrického hodnocení. Praha: Grada Publishing, 2016. s.36. ISBN 978-80-271-0054-5.
37
SHELKEY, Mary. Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL). Try this: Best
Practices in Nursing Care to Older Adults. 2012, (2).
36
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Tabulka č. 4: Hodnocení dle Katzova indexu
Skóre 6

Plná funkce

Skóre 4

Mírné poškození

Skóre 2 a méně

Závažné poškození

(zdroj: HANÁKOVÁ, Petra. Hodnoticí a měřicí techniky zaměřené na posouzení
soběstačnosti a zvládání denních aktivit v praxi38)

HANÁKOVÁ, Petra. Hodnoticí a měřicí techniky zaměřené na posouzení soběstačnosti a zvládání
denních aktivit v praxi. Bakalářská zpráva. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních
studií. Ústav ošetřovatelství.
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4. Členové týmu ODP- jejich kvalifikace a kompetence
Informace o kompetencích jednotlivých pracovníků ODP jsou blíže vymezeny
v zákoně 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.
Pracovníky na ODP je možno rozdělit do 3 skupin:
1. Povolání s odbornou způsobilostí či odbornou a specializovanou způsobilostí:
všeobecná sestra (u specializací jde o sestru pro komunitní ošetřovatelskou
péči, ošetřovatelskou péči v pediatrii či psychiatrii), ergoterapeut, zdravotně
sociální pracovník, nutriční terapeut, fyzioterapeut, klinický logoped, klinický
psycholog.
2. Povolání bez odborné způsobilosti tzv. pod odborným dohledem:
zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář.
3. Odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP): sociální pracovník
a psycholog.39
Každý z pracovníků na oddělení se podílí v určitém rozsahu na činnosti směřující
k preventivní, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné či dispenzární
péči.
Vzhledem k obšírnosti tématu poskytuje tato kapitola pouze nezbytný
demonstrativní výčet kompetencí jednotlivých členů týmů pracujících na ODP,
kterými jsou:

KUZNÍKOVÁ, Iva. Dlouhodobá zdravotně sociální péče. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s.40.
ISBN 978-80-7464-968-4.
39
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1. Všeobecná sestra:
Pro výkon povolání je nutné absolvovat kvalifikační studium vyšší odborné školy
oboru všeobecná sestra, vysoké školy oboru všeobecná sestra či dříve dokončené
střední zdravotnické školy s několikaletou praxí.40
Všeobecná sestra dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu,
poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, a také
se podílí na praktickém vyučování studentů.41
Je nezbytné, aby všeobecná sestra byla způsobilá samostatně plánovat,
a vyhodnocovat

realizovat

biopsychosociální

potřeby

klientů,

hodnotit

soběstačnost, rizika spojená s imobilizačním syndromem, provádět orientační
vyšetření, nacvičovat sebeobsluhu, aplikovat léčivé přípravky a provádět
terapeutické a diagnostické metody na základě indikace lékaře. Mimo jiné musí
být schopná vypracovat plán péče.42

2. Komunitní sestra:
Toto označení odpovídá zdravotnickému pracovníku s vyšší kvalifikací, který
samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně
vysoce specializované ošetřovatelské péče.
Komunitní sestra vedle běžných činností všeobecné sestry bez odborného
dohledu a bez indikace lékaře:
•

komplexně analyzuje zdravotní a sociální situaci jednotlivce nebo
skupiny

osob

ve

vlastním

sociálním

prostředí

z hlediska

koordinace poskytované zdravotní a sociální péče,
•

koordinuje poskytování integrované péče,

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
41
VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada,
2011. Sestra. s.15. ISBN 978-80-247-3419-4.
42
KUZNÍKOVÁ, Iva. Dlouhodobá zdravotně sociální péče. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s.47.
ISBN 978-80-7464-968-4.
40
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•

komplexně analyzuje zdravotní a sociální situaci pacientů a osob
blízkých z hlediska ošetřovatelské péče.43

3. Praktická sestra:
Odborná způsobilost pro výkon tohoto povolání se získává zejména
absolvováním střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra (dříve v oboru
zdravotnický asistent).
Praktická sestra má za úkol sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických
prostředků a získané informace zaznamenávat do dokumentace, pozorovat
a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy.
Provádí komplexní hygienickou péči včetně prevence proleženin. Dále rozděluje
stravu pacientům podle diet a dbá na jejich dodržování, dohlíží na dodržování
pitného režimu, sleduje bilanci tekutin a pečuje o vyprazdňování. Mimo jiné
aplikuje zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury.
Velmi důležité je vykonávání sociální aktivizace zejména v rámci péče o seniory
a snaha zajistit psychickou pohodu pacienta, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního
kontaktu. Praktická sestra je krom toho zodpovědná za činnosti spojené
s přijetím, přemísťováním a propouštěním pacientů. V neposlední řadě nese
zodpovědnost za manipulaci a podávání léčivých přípravků (vyjma radiofarmak
a aplikací léků nitrožilně). Ručí za stálou připravenost, nejen v rovině věcné,
ale i technické a funkční.
4. Ošetřovatel:
Ošetřovatelé poskytují ošetřovatelskou péči zásadně pod odborným dohledem
zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného
dohledu v oboru ošetřovatelství.44
KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. s.47. ISBN 978-80-2474026-3.
44
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
44
VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada,
2011. Sestra. s.15. ISBN 978-80-247-3419-4.
43
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Zpravidla se jedná o absolventy akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru
ošetřovatel nebo tříletého studia v oboru ošetřovatel na střední zdravotnické
škole.45
Náplní práce ošetřovatele je především provádění hygienické péče u pacientů
včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka. Jejich dalším úkolem
je pomáhat při podávání léčebné výživy pacientů a podávání jídla ležícím nebo
nepohyblivým pacientům, respektive je krmit. Pečují o jejich vyprazdňování
včetně případného provedení očistného klyzmatu. V omezené míře manipulují
s léčebnými přípravky. Dále k jejich kompetencím náleží měření tělesné teploty,
výšky a hmotnosti, doprovázení pacientů na odborná vyšetření a modifikace
prostředí pro pacienty. Ošetřovatel pak také provádí úpravu těla zemřelého.
5. Sanitář:
Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování
zdravotních

služeb

pod

odborným dohledem

nebo

přímým

vedením

zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného
dohledu.46
Povolání sanitáře vyžaduje absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu
oboru sanitář.
Takovýto pracovník pak pečuje o hygienu pacienta a prostředí, dováží stravu na
oddělení, podle potřeby jí ohřívá, provádí úklid čajové kuchyňky, včetně sběru,
mytí a desinfekce nádobí. Dále transportuje biologický a zdravotnický materiál,
obstarává pochůzky pro potřeby oddělení a pacientů. Mimo to manipuluje
s prádlem

(včetně

dezinfekce

a

transportu)

a tlakovými

nádobami

s medicinálními plyny.

VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada,
2011. Sestra. s.18. ISBN 978-80-247-3419-4.
46
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
45
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Sanitář doprovází a převáží dospělé pacienty na vyšetření, ošetření a při překladu
na jiné oddělení, provádí technické manipulace s lůžkem pacientů a jeho
mechanickou očistu, dezinfekci a úpravu. Spolu s ošetřovatelem se podílí
na úpravě těla zemřelého a odváží je.

6. Ergoterapeut:
Povolání ergoterapeuta je oprávněný vykonávat absolvent akreditovaného
zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu ergoterapeutů (dříve
tříletého studia v oboru diplomovaný ergoterapeut na vyšších zdravotnických
školách a střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut nebo oboru
rehabilitační pracovník).47
Ergoterapeut provádí vyšetření zaměřené na analýzu aktivit pacienta, hodnocení
senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve
vztahu k analýze běžných denních činností (ADL). Hodnotí a provádí nácvik
běžných denních činností (ADL) v nemocničním i ve vlastním sociálním prostředí.
Hodnotí také pracovní a zájmové aktivity v kontextu fyzického a sociálního
prostředí. Na základě vyšetření a analýzy pak sestavuje krátkodobý a dlouhodobý
plán ergoterapie, vybírá a navrhuje specifické ergoterapeutické postupy
a metodiky. V rámci multidisciplinárního týmu se pak vytváří dlouhodobý plán
komplexní rehabilitace. Ergoterapeut slouží také jako poradce v otázkách
adaptace, kompenzace a substituce poruch a onemocnění.48

7. Fyzioterapeut:
Získává odbornou způsobilost absolvováním akreditovaného zdravotnického
magisterského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů, akreditovaného
zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů (dříve
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
48
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků.

47
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dokončené střední zdravotnické školy či tříleté studium v oboru diplomovaný
fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách).49
Fyzioterapeut dbá na rehabilitaci a s ní spojenou edukaci pacientů (případně
jiných osob). Sleduje a vyhodnocuje stav pacientů z hlediska možnosti vzniku
komplikací a náhlých příhod, hodnotí kvalitu poskytované péče, identifikuje
činnosti fyzioterapeutické péče vyžadující změnu v postupu. Je oprávněn
provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v rehabilitační péči,
vyhodnocovat účinnost používaných specializovaných postupů a následně
ho aplikovat do praxe.
8. Zdravotně – sociální pracovník:
Podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb
pacienta.50
V oblasti sociální práce jsou v České republice regulovány právními předpisy dvě
profese:
a) Zdravotně sociální pracovník (získává odbornou způsobilost k výkonu
nelékařského zdravotnického pracovníka, k němuž dává souhlasné
stanovisko Ministerstvo zdravotnictví a musí se celoživotně vzdělávat).
b) Sociální pracovník, jehož činnost je primárně regulována legislativou
Ministerstva práce a sociálních věcí, zákonem o sociálních službách.
Ve zdravotnictví pak působí jako JOP.51

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
50
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
51
KUZNÍKOVÁ, Iva. Dlouhodobá zdravotně sociální péče. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s.48.
ISBN 978-80-7464-968-4.
49
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9. Osoba vykonávající sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením:
Sociálně aktivizační služby zahrnují zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.52 Jedná se o ambulantní, popřípadě terénní
služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním
postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Pro dostatečné zajištění kvality, bezpečí a dostupnosti zdravotní péče je nutné,
aby byl zajištěn minimální počet zdravotnických a jiných odborných pracovníků
v léčebnách. Vedení léčeben však často považuje minimální personální
zabezpečení za optimální, nicméně pro odstranění nedostatků v péči o pacienta
a ke zvýšení kvality péče je nezbytné počty zdravotnických a jiných odborných
pracovníků rozšířit.53

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
ŠABATOVÁ, Anna. Léčebny pro dlouhodobě nemocné 2017: zpráva ze systematických návštěv
veřejného ochránce práv. Brno: Veřejný ochránce práv, 2018. s.8. ISBN 978-80-87949-60-3.
52
53
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5. Výzkumná část
5.1 Metodologie výzkumného šetření
V této části bakalářské práce jsem se zaměřila na popis výzkumného procesu.
Před

zahájením

výzkumného

šetření

jsem

oslovila

vrchní

sestru

Bc. Ivanu Chánovou a informovala jsem ji o představě a plánu této bakalářské
práce. Podala jsem žádost náměstkyni ředitele pro nelékařské zdravotnické
profese a řízení kvality zdravotní péče Mgr. Lence Gutové, MBA. Obě zmíněné
souhlasily se zpracováním i sběrem potřebných dat.

1. Cíl práce
Cílem práce je popsat spolupráci členů ošetřovatelského týmu oddělení
dlouhodobé péče při ošetřování pacientů se zaměřením na spolupráci praktické
sestry a sanitáře.

2. Typ práce
Výzkumná práce je koncipována jako kvalitativní studie. Ta probíhala formou
rozhovorů a pozorování.

3. Design šetření
Výzkumné šetření probíhalo na ODP ÚVN od 7. 10. 2017 do 5. 3. 2018. Rozhovory
jsem vedla v průběhu celé pracovní směny respondentů v různé časové době.
Respondenty

tvořili

zaměstnanci

obou

pohlaví

pracujících

na

pozici

sanitář/ošetřovatel. Jedná se o pracovníky ve věku 23-44 let (viz tabulka č. 1).
Jejich praxe v oboru se pohybovala v rozmezí od 2 do 27 let. Výběr respondentů
byl ovlivněn především jejich aktivním přístupem, ochotou spolupracovat
a v neposlední řadě s jejich souhlasem.
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Tabulka č. 5: Soubor respondentů
Věk
Dosažené vzdělání
Sanitář M.

36 let

Akreditovaný kvalifikační kurz

Počet let praxe
3 roky

v oboru sanitář
Sanitář L.

44 let

Sanitář H.

40 let

Ošetřovatel

23 let

Akreditovaný kvalifikační kurz
v oboru sanitář
Akreditovaný kvalifikační kurz
v oboru sanitář
Výuční list v oboru ošetřovatel

2 roky

27 let

Výuční list v oboru ošetřovatel

10 let

45 let

Akreditovaný kvalifikační kurz
v oboru sanitář

23 let

27 let
9 let

P.
Ošetřovatel
M.
Sanitář L.

3. Sběr dat
Sběr dat probíhal od 7. 10. 2017 do 5. 3. 2018. Před vlastním sběrem dat jsem
na oddělení absolvovala odbornou praxi od 7. 12. 2015 do 19. 1. 2016. Na tomto
oddělení pracuji od 1. 4. 2016 jako praktická sestra na částečný úvazek. Z toho
vyplývá, že jsem se s problematikou setkala v praxi přímo na tomto oddělení.
Při realizaci etnografického průzkumu je důležité, aby se pozorovatel stal součástí
pozorovaného prostředí. To bylo možné právě díky pracovnímu poměru
na tomto oddělení.
Rozhovory a pozorování jsem prováděla s vybranými respondenty v průběhu
jejich pracovní doby v čase vykonávání běžných činností. V některých případech
se jednalo o náhodné pozorování či rozhovory, pro další situace jsem si vytýčila
určité časové období. Rozhovory s respondenty jsem zaznamenávala nahráváním
a následným přepisem. Otázky byly pokládány cíleně na informovanost personálu
o jednotlivých pacientech. V případě náhodného předávání informací se jednalo
o zápis předání informací sanitářů/ošetřovatelů, který byl založen na sdělení
zjištěných náhlých změn u pacientů.
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U pozorování se jednalo o předem vytýčenou dobu sběru dat. Během pozorování
jsem zapisovala průběh činností chronologicky. Podstatou bylo prověření
praktických dovedností na základě poznatků zjištěných při rozhovorech, dále
ověření kvality prováděné péče a také prozkoumání schopnosti předávání
informací ohledně náhlých změn.

4. Analyzování dat
Shromažďovaná data byla specializována především na typické činnosti
sanitářů/ošetřovatelů, ale také na informace, které běžně všeobecné/praktické
sestry zjišťují od sanitářů v případě, že jim nejsou aktivně sděleny.
Jedná se zejména o informace, které úzce souvisí se zdravotním stavem pacientů
a které je nutno právě všeobecnými/praktickými sestrami zaznamenat
do zdravotnické dokumentace. Mezi ně patří orientace pacienta, mobilita,
hygiena, vyprazdňování.
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6. Informace o Oddělení dlouhodobé péče ÚVN
6.1 Historie Oddělení dlouhodobé péče
Léčebna pro dlouhodobě nemocné byla v Ústřední vojenské nemocnici poprvé
otevřena k 1. 4. 2008. Trvalo poměrně dlouhou dobu, než došlo k udělení názvu
pro oddělení s dlouhodobou péči, jak jej známe dnes. Pojmenování Oddělení
dlouhodobé péče (dále jen ODP) se oddělení dočkalo až 1. 7. 2017.
Vznik oddělení byl spjat s vizí náležitého zabezpečení potřeb válečných veteránů.
Základ personálu tvořil fyzioterapeut, ergoterapeut, sanitáři/ošetřovatelé
a všeobecné/praktické sestry, tehdy pod vedením vrchní sestry Mgr. Ivany
Koudelkové. Vrchní sestra na oddělení zavedla ošetřovatelské vizity, kde bylo
možné nejen dlouhodobě sledovat zdravotní stav pacienta s možnými změnami,
ale také hodnotit kvalitu ošetřovatelské péče. Fyzioterapeuti docházeli
za jednotlivými pacienty na LDN z oddělení ORFM (Oddělení rehabilitace
a fyzikální medicíny).
Vedení usilovalo o získání lékaře geriatra pro LDN, který by byl stálým ošetřujícím
lékařem hospitalizovaných pacientů na LDN. Bohužel tato snaha zůstala
bezúspěšnou. Na oddělení vykonávali službu lékaři internisté, tehdy pod vedením
primáře MUDr. Ilji Kotíka, který byl mimo to primářem Oddělení všeobecných
interních lůžek.
Oddělení disponovalo 26 lůžky. Na LDN byli přednostně přijímaní váleční
veteráni. Výběr pacientů spadal do kompetencí vrchní sestry. Ta se snažila
kompenzovat

příjem

pacientů

z různého

oborového

zastoupení,

tedy

jak z chirurgického, interního směru, tak i z oblasti mobility.
Na oddělení proběhla řada postupných změn vedoucích k postupnému zvyšování
kvality, stability a následného standardu oddělení. V počátcích byla Léčebna
pro dlouhodobě nemocné spojena s oddělením Následná lůžka rehabilitační
a ošetřovatelské péče, které rovněž spadalo pod vedení tehdejší vrchní sestry
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Mgr. Koudelkové. Postupem času však došlo k separaci výše jmenovaných
oddělení.
Již od vzniku byl kladen důraz a úsilí intenzivně směřovalo k přístupu
zahrnujícímu holistické pojetí člověka. To znamená, že nebyly vyzdvihovány
pouze biologické potřeby, nýbrž také psychologické, sociální a spirituální
požadavky a nároky. Od počátku byl nemocným k dispozici nemocniční kaplan
major Mgr. Pavel Ruml. Nedílnou součástí byla také spolupráce se sociálními
pracovníky.
6.2 Současný stav Oddělení dlouhodobé péče v ÚVN
Oddělení dlouhodobé péče se nachází v areálu ÚVN v Praze pavilonu C (vchod
C5). Součástí pavilonu je mimo zmíněného oddělení také Oddělení všeobecných
interních lůžek a Psychiatrické oddělení. Zejména s Oddělením všeobecných
interních lůžek je často navazována spolupráce. Výchozím předpokladem
pro tuto spolupráci jsou změny zdravotního stavu pacienta. V budoucnosti
vedení nemocnice plánuje přestěhování ODP do pavilonu B. Krom toho by mělo
dojít k otevření nových lůžek specializovaných na paliativní péči.
Oddělení dlouhodobé péče ÚVN má stejně jako v době založení k dispozici
26 lůžek. Za dobu fungování se rovněž nezměnil ani cíl, který směřoval
k zabezpečení válečných veteránů. V současnosti je péče však poskytována
nejenom válečným veteránům.
Pro klienty, pro které je ambulantní forma léčení v danou chvíli nedostačující
a svůj zhoršující stav nemohou sami zvládnout, byl připraven komplex opatření
zahrnující léčebné a ošetřovatelské postupy včetně fyzioterapie, nácviku denních
dovedností, aktivizačních činností i psychosociální rehabilitace.54
Jedná se o oddělení, jehož cílem je pacientům dopomoct při návratu do běžného
života nácvikem základních denních činností ADL (Activities of daily living)
a s následnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Deficit v oblasti sebepéče
GAJDA, Josef. Příběh nemocnice. Litvínov: ENTEA, 2008. s.135. ISBN 978-802-7278-461-5.
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nastává u pacientů z nejrůznějších příčin. Může jít o následek onemocnění, úrazu,
ale také se může jednat o důsledek spojený se stářím.
Pacienti jsou zde přijímáni buď přeložením z jiných odborných oddělní
nemocnice ÚVN kupříkladu z lůžkové části interny, neurologie či traumatologie,
infekce a dalších, ale také jiných nemocnic. Setkáme se zde také s pacienty
přicházejícími ze svého domova k delší hospitalizaci. Výjimkou nejsou pacienti
přijati k respitnímu pobytu. Úlohou personálu je dopomáhat pacientům
při deficitu soběstačnosti týkající se základních biologických potřeb, a to zejména
fyziologických potřeb. Nejčastěji se jedná o nácvik soběstačnosti při jídle a pití,
mobilitě či vyprazdňování. Značná část hospitalizovaných pacientů se nachází
v terminální fázi života. V těchto případech je pak u pacientů zahajována rovnou
paliativní péče.
Nejen v případech paliativní péče, nýbrž u všech pacientů mají rodinní příslušníci
na Oddělení dlouhodobé péče možnost navštěvovat své příbuzné nebo známé
kdykoliv, díky neomezené návštěvní době.
Důležitou součástí nácviku ADL je péče o zevnějšek, kam patří především o nácvik
oblékání a provádění hygieny. Schopnosti pacienta se hodnotí nejen u příjmu,
ale také během hospitalizace. Hodnocení je vychází z Barthelova testu základních
všedních činností ADL. Tento druh vyhodnocování schopností a stavu není
jediným skórovacím systémem používaných na oddělení dlouhodobé péče
v ÚVN. Jiným používaným skórovacím systémem je stupnice Morse sloužící
k identifikaci pacientů s rizikem pádu (vysokým, středním, nízkým či žádným).
Tak jako na ODP, tak i na všech dalších lůžkových odděleních je důležité hodnotit
riziko vzniku dekubitů. To je měřováno Nortonovou škálou, která vychází
z předpokladu dostatečné informovanosti o pacientovi. Běžná doba hospitalizace
na oddělení dlouhodobé péče se pohybuje v řádu několika měsíců. Kvůli takové
délce rozsahu hospitalizace je také nutné se soustředit na pravidelné hodnocení
nutričního stavu pacienta. To zahrnuje měření indexu tělesné hmotnosti (BMI),
sledování a podchycení nechtěného hubnutí a množství denního příjmu stravy.

34

Na Oddělení dlouhodobé péče v ÚVN se nachází zvláštní prostory určené
pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, příbuzné a známé. K těmto prostorům
patří například kuchyňka pro pacienty, kde je možné si uvařit kávu či uložit stravu
do lednice. Dále k nim náleží terasa s neomezeným přístupem. Terasa mimo jiné
slouží také jako prostor pro koncerty, oslavy narozenin či posezení s dalšími
pacienty. Jiným místem určeným pro posezení je chodba vybavená pohovkou
a křesly. Relativně často využívaným místem je velká jídelna, kde se pacienti
kromě stravování setkávají ke společným aktivitám, na které je kladen velký
důraz. Program těchto aktivit je široce zaměřený. Záleží zcela na vůli a rozhodnutí
pacientů, zda se aktivit chtějí účastnit. Náplní programu jsou aktivity jako zpívání
s panem

kaplanem,

kondiční

cvičení,

muzikoterapie,

výtvarná

dílna

s dobrovolníky, vaření či kognitivní trénink. Na oddělení je velmi dobře vnímána
canisterapie, a to, jak z pohledu pacientů, tak i zaměstnanců.

6.3 Materiální vybavení
Oddělení

nabízí

pacientům

a

jejich

příbuzným

využívaní

vhodných

kompenzačních pomůcek jakými jsou invalidní vozíky, francouzské hole, rolátory,
nízká i pultová chodítka a další. Nově bylo na oddělené zakoupeno čtyřkolové
chodítko s vysokou oporou, které má velmi příznivý ohlas nejen ze strany
od pacientů, ale také personálu.
Kvalita hygieny souvisí s nadměrným množstvím hygienických a inkontinenčních
pomůcek,

tedy

jednorázových

podložek,

lepících

plenkových

kalhotek

či natahovacích plenkových kalhotek, kterými oddělení disponuje.
Pokoje

jsou

vybaveny

elektrickými

polohovacími

lůžky

s pasivními

antidekubitními matracemi, nábytkem, jídelním stolem, televizí.
Oddělení je dobře vybaveno také po materiální stránce osobními ochrannými
pomůckami poskytujícími ochranu pro personálu – jednorázovými rukavicemi
v různých velikostech, jednorázovými zástěry či desinfekčními přípravky, ústenky,
dostatečné množství dezinfekčních prostředků pro hygienu rukou.
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6.4 Technická podpora
Mezi prostředky patřícím k technické podpoře je potřeba jmenovat závěsný
systém, který personálu usnadňuje přesuny těžkých, imobilních pacientů.
Nachází se téměř na každém pokoji. Nejčastěji je využíván zaměstnanci
pro přemísťování pacientů při provádění hygieny nebo při rehabilitaci. Mimoto
je sestaven také na chodbě.
K technickým prostředkům napomáhajícím pracovníkům oddělení pak patří
každodenně využívané koupací lůžko. Díky němu lze velmi pečlivě, kvalitně,
komfortně a rychle provést hygienu imobilního pacienta.
Další podporou pro všeobecné/praktické sestry jsou mobilní datové terminály
CASIO IT-G500. Jedná se o „čtečky“, s jejichž pomocí lze pacientům podávat
bezpečně medikaci nebo posílat biologický materiál do laboratoře pouze
pod čárovým kódem. Z důvodu možné záměny pacienta tyto úkony vyžadují
zvýšenou pozornost a dodržování správných postupů.

6.5 Personální obsazení
Na ODP v současnosti pracuje deset všeobecných sester, dvě praktické sestry.
Na pozici sanitářů a ošetřovatelů pracuje jedenáct pracovníků. Sanitáři
a ošetřovatelé mají na ODP stejnou náplň práce. K dalším zaměstnancům patří
jedna ergoterapeutka, jedna sociálně-aktivizační pracovnice a jedna všeobecná
sestra pro rehabilitační ošetřování. Z oddělení ORFM (Oddělení rehabilitace
a fyzikální

medicíny)

pravidelně

přicházejí

fyzioterapeuti

k indikovaným

pacientům. Všichni tito zaměstnanci pracují pod vedením vrchní sestry
Bc. Ivany Chánové, která řídí pouze Oddělení dlouhodobé péče. V prostorech
tohoto oddělení se nachází její pracovna. Výhodou takto umístěné pracovny
je zázemí, které jí umožňuje se dobře orientovat v problematice a potřebách
oddělení.

36

6.6 Organizace práce
Práce na ODP je prováděna víceméně rutinně. Jedná se o realizaci činností podle
předem daného harmonogramu práce, který se liší v případě práce sester
(všeobecných/praktických)

a

sanitářů/ošetřovatelů.

Během

dne

dochází

k neustálé kooperaci mezi zaměstnanci. Je třeba zdůraznit, že správná spolupráce
se odráží na kvalitě péče.
To je patrné z následujících záznamů zachycujících průběžné předávání informací
sanitářů všeobecným/praktickým sestrám.

Ošetřovatel M.: „Panu T. obtéká močová cévka.“
Ošetřovatel P.: „Už jsi viděla močový sáček u pana N.? Je to hodně krvavé.“
Sanitář L.: „Paní D. ráno nic nesnědla.“
Sanitář L.: „Pan P. nechce skoro vůbec pít, je potřeba ho pořád pobízet.“
Sanitář L.: „Paní D. si stěžovala na hrozné bolesti.“
Ošetřovatel P.: „Paní D. jsem nalil druhou láhev vody.“
Ošetřovatel M.: „Paní Š. má nauzeu.“
Sanitář L.: „Pan T. měl formovanou stolici, bylo jí dost, normální zápach i barva.“

Při posuzování zdravotního stavu vycházejí sanitáři zejména z intuice. Tráví
s pacienty více času, tudíž si rychleji a s větší pravděpodobností díky častému
pozorování všimnou nejrůznějších změn. Je třeba také zmínit, že některé
sanitářky/ošetřovatelky pokračují ve studiu k získání způsobilosti zdravotnického
pracovníka. Většinou jde o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání
praktické sestry na střední zdravotnické škole. Ovšem vyskytuje se i snaha
studovat povolání všeobecné sestry na vyšší odborné škole.
Oproti tomu posouzení zdravotního stavu všeobecnou/praktickou sestrou
vychází z dosažených znalostí, nikoli z intuice. Poznatky pracovníků vycházejí
z klinické propedeutiky a aplikací fyzikálního vyšetření či anamnézy pacienta.
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6.6.1 Předávání služby

Předávání informací v týmu probíhá primárně během předávání ranní či večerní
směny. Denní směna na ODP probíhá v čase od 7:30- 20:00, noční pak od 19:308:00. Vždy na začátku dané směny se na sesterně sejdou všichni z končící směny
a také všichni ti, kteří směnu teprve začínají. Seskupení pracovníků při předávání
se liší během pracovních dnů a během dnů víkendových. Základní seskupení se
o víkendu sestává ze zastoupení dvou sester (všeobecných či praktických)
a minimálně dvou sanitářů. V týdnu je během předávání navíc přítomná vrchní
sestra, denní sestra, ergoterapie, všeobecná sestra pro rehabilitační ošetřování,
sociálně-aktivizační pracovnice. V týdnu se k hlášení přidávají také přítomní
studenti.
Mezi faktory ovlivňující předávání informací patří především délka hospitalizace
pacienta a rozsah již dostupných informací o pacientovi. Samotné předávání
informací cílí na nově vzniklé skutečnosti u jednotlivých pacientů. Mezi důležité
informace předávané mezi sestrami patří především zhoršení zdravotního stavu
pacienta, orientace, změny v chování pacienta, příjem a výdej stravy a tekutin,
bolestivost, spánek, invazivní a neinvazivní vstupy, změny v mobilitě a případné
nežádoucí události. Udává se také odůvodnění změn v medikaci či cílená
vyšetření.
Předávání informací mezi sanitáři probíhá neoficiálně, obvykle mimo sesternu.
Sdělení mezi sanitáři jsou zaměřená na vyprazdňování u pacientů, použití
inkontinenčních pomůcek, polohování, hydrataci a výživu.
K dalším získávaným informacím patří průběžné předávání zpráv na směně.
Jedná se nejčastěji o údaje získané bezprostředně během ošetřování pacientů –
tedy sdělení například o objevení dekubitu, změnách ve výživě a vyprazdňování.
Takovéto údaje většinou předává sanitář všeobecné/praktické sestře.
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6.6.2 Přidělování pacientů

Na ODP probíhá přidělování pacientů na základě domluvy personálu na směně.
Pacienty si rozdělují dvě všeobecné/praktické sestry konající službu. Každá
ze sester pečuje a zodpovídá při plném obsazení oddělení o třináct pacientů. Plný
stav je na oddělení téměř neustále. Oddělení je rozděleno na dvě části, přičemž
obě mají přibližně podobnou skladbu pacientů. Během umísťování pacienta
na pokoj se klade primárně důraz na možné porozumění mezi pacienty,
až v druhé řadě se přihlíží ke zdravotnímu stavu. Tento postup je stěžejní
například minimálně pro případnou komunikaci mezi pacienty.
Nepsaným pravidlem se stalo, že jedna ze sester po odpracované směně
nastupuje následující den na druhou dvanáctihodinovou směnu, s tím, že přebírá
pacienty, o které pečovala předešlý den. Druhá sestra, která měla předchozí den
volno, si převezme zbylou část pacientů. Díky tomu se nestává, že by
při rozdělování vznikaly problémy.
Podobné rozdělování mezi sanitáři/ošetřovateli není nutné. Dělení těchto
pracovníků bývá víceméně individuální, přičemž vychází především z osobních
preferencí, respektive také z neshod či vzájemných nesympatií mezi pracovníky.
Každý ze sanitářů/ošetřovatelů poté pečuje o část pacientů v jedné či druhé části.
Z důvodu náročnosti ošetřovatelské péče a činnosti se jeví rozdělování
spolupráce ovlivněné povrchním hodnocením sympatií jako nevhodný způsob
spolupráce. Pokud lze vůbec hovořit o spolupráci.
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7. Analýza dat
7.1 Hygiena a vyprazdňovaní
V širším slova smyslu je považována hygiena za soubor pravidel a postupů
potřebných k podpoře a ochraně zdraví. Stricto sensu, tedy v užším slova smyslu
se pak pojmem hygiena rozumí udržování osobní čistoty. Péče o tělesnou čistotu
a oblékání jsou aktivity, které směřují k uspokojování biologických potřeb.55
Na oddělení dlouhodobé péče je tato činnost vykonávána zejména
sanitáři/ošetřovateli, případně praktickými/všeobecnými sestrami.
K provádění hygieny je nezbytné být dobře informován o mobilitě pacienta
a jeho schopnostech eventuální spolupráce. Tyto informace je možné zjistit buď
během příjmu pacienta (avšak předpokládají se eventuální změny) nebo
při kontaktu s pacientem, kdy je pacient schopen říct, co všechno zvládne.
Pacientova tvrzení ohledně mobility jsou pak lehce ověřitelná v praxi. Zásadní je
předávání informací mezi pracovníky. Je důležité, aby byl personál obeznámen
s vhodným způsobem provedení hygieny. Korektní způsob pak zajišťuje
příjemnější a komfortnější výkon činnosti pro obě strany. Způsob hygieny se vždy
přizpůsobuje celkovému zdravotnímu stavu pacienta, jeho schopnostem
a možnostem. To v praxi znamená, že je-li pacient schopen sedu na vozíku
či posazení se svěšenými končetinami z lůžka, provádí se hygiena právě v této
poloze.
Ošetřovatel P.: „Dneska měl koupací den, takže hygienu jsme provedli v koupelně.
Pan C. chtěl oholit, tak jsem mu oholil vousy, klasicky jsem myl odshora dolů, péče
o genitálie proběhla desinfekcí. Pak jsem vysušil tělo, namazal tělo hydratačním
krémem Nivea, který měl v pokoji. Učesal se sám. Do sprchy není schopen sám
dojít, jeli jsme na vozíčku.“

TRACHTOVÁ, Eva;TREJTNAROVÁ, Gabriela a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v
ošetřovatelském procesu. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů, 2013. s.51.ISBN 978-80-7013-553-2.
55
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V případě imobility je nutno pacienta umýt na lůžku. Tento způsob provedení
hygieny popisuje následující situace:
Sanitářka L.: „Hygiena byla udělaná na posteli. Zatím není schopná se sama umýt,
utřít nebo namazat krémem“.
Během hygieny má zásadní význam maximálně podpořit jakékoliv známky
soběstačnosti pacienta a nechat jej, aby se snažil umýt místa, která zvládne.
Úkolem sestry či sanitáře/ošetřovatele by měla být pak zejména dopomoc umýt
zbytek těla.
Sanitář L.: „Pan P. se umyje sám, akorát je potřeba mu dopomoct při hygieně
genitálu a hýždě, no dá se mu čistá podložka a jinak je v rámci lůžka soběstačný,
polohuje se sám a predilekční místa má bez známek dekubitů.“
Ačkoliv je v některých případech pacient schopen vykonat hygienu samostatně,
je potřeba, aby zdravotničtí pracovníci ověřili správnost provedení hygieny.
Sanitář M.: „Třeba pan R. vypadá, že všechno zvládne sám. Mě tvrdil, že se umyl,
ale když jsem ho pozoroval, tak on se oholil a zase si lehnul zpátky. U některých
nemám moc důvěru. Vždy se snažím, aby si něco umyli sami. Vždy mám větší
jistotu, když si je sám umyju. To je rovnou i nakrémuju, můžu je napolohovat
do polohy, ve které se cítí dobře, dát jim podpatěnky (pozn.: mepilex heel).
Dopomoct nebo celé je umýt je potřeba většině. Umyje se tady sama paní P. nebo
paní V. Dopomáháme třeba paní S., paní T., nebo panu R. Je potřeba úplně umýt
třeba paní D.
Sanitářka L.: „Pan V. ten je taky soběstačný, akorát se mu musí hýždě
zkontrolovat, jestli není pokálen.“
Během hygieny má sestra či sanitář/ošetřovatel jedinečnou možnost kontrolovat
stav pacienta, jak po stránce fyzické, tak psychické. Fyzickou stránkou se rozumí
například posouzení stavu kůže. Jelikož se jedná především o starší pacienty,
omezené v mobilitě, je důležité dbát na prevenci proleženin. Potenciální místa
výskytu dekubitů je potřeba pravidelně kontrolovat a pečovat o ně.
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Význam prevence a pozitivní dopad řádné kontroly dokládají následující
rozhovory, z nichž je patrné, nakolik jsou sanitáři schopni zhodnotit možné riziko
vzniku dekubitů.
Sanitář H.: „Další je pan F., u něj se taky prováděl hygiena na lůžku. Kůži má velmi
suchou a dneska byl celý promazaný tělovým mlékem, které má ve stolečku. Je
to pacient, který pomůže s otáčením. Ten se teda musí polohovat z boku na bok,
protože má to sakrum ošlivý. Není zatím poškozená kůže, ale je to zarudlý.
(Pomlka)
Sanitář H.: „Hygienu u pana T. jsem provedl na lůžku, přetáčí se z boku na bok.
To je asi tak všechno. Na sakru je malej defekt a má opruzeniny. Pata
je v pořádku, je vypodložená (pozn.: jedná se o jednu patu, druhá končetina
je amputovaná).“
Z přímého pozorování ošetřovatele při hygienické péči je zřetelný průběh
provedení činnosti s patřičnou intervencí – tedy momentem, kdy ošetřovatel
upozorňuje denní (převazovou) sestru na nově vzniklý dekubitus.
Po sdělení „Půjdeme se umýt“ provedl hygienu na lůžku. Pacienta pobídl
k dopomoci, avšak pacient téměř nebyl schopen dopomoct. Umyl pacienta
od obličeje, po končetiny, hrudník, záda a genitál s hýžděmi. Průběžně
kontroloval stav kůže. Všimnul si zarudlé paty na pravé dolní končetině. Hned
se vydal za sestrou (pozn.: převazovou sestrou) a podala jí informace. „M. pojď se
podívat na nohu pana B., vypadá to na začínající dekubit“. Ve spolupráci
s převazovou sestrou ošetřil predilekční místa pacienta. Dále ošetřovatel natřel
zbytek těla tělovým mlékem. Pobídl pacienta ke změně polohy na levý bok.
Upravil prostěradlo, jednorázovou podložku.
Nedílnou součástí hygieny je dopomoc při vyprazdňování a zajištění dostatečné
hygieny

po

vyprázdnění.

S přibývajícím

věkem

dochází

k zvýšenému

výskytu inkontinence (moči i stolice). Důležitou součástí této problematiky
je znalost

používání

vhodných

inkontinenčních
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pomůcek.

V současnosti

se vyskytuje velké množství nejrůznějších pomůcek (lepící plenkové kalhotky,
natahovací plenkové kalhotky, jednorázové podložky a další).
Výběr vhodné pomůcky demonstrují následující rozhovory a přímé pozorování
sanitářky:
•

Sanitář H.: „Pan F. má cévku. Je inkontinentní, dáváme mu pleny, někdy
jen podložku. Stolici má spíše tuhou, nepravidelnou. Řekl bych, že obvykle
tak jednou za dva dny. Na stolici byl včera.“
Sanitář umyl a osušil obličej. Pokračoval v mytí hrudníku, zad, genitálu
a hýždí. Na hýždě aplikoval Ondřejovu mast (prevence vzniku dekubitu),
poté pacienta podložil inkontinenční plenou na suchý zip.

•

Sanitářka L.: Začala s hygienou pana M. v leže na lůžku. Než začala,
informovala pacienta o hygieně. „Pane M. budeme se mýt, svléknu Vám
triko.“ Poté vytáhla z pacientovy skříně nové tričko. Pobídla pacienta
k soběstačnosti. „Umyjte a utřete si obličej“. Umyla pacientovi hrudník,
pomohla mu na bok a myla záda, končetiny, genitál a hýždě. „Otočte
se na bok“. Aplikovala Zinkovou mast na oblast hýždí. Upravila a zapla
plenu. Oblékla pacientovi nové triko. Pan M. se chytl hrazdičky a přitáhl
se do mírného sedu. Poté sanitářka zkontrolovala paty, kam také
aplikovala vrstvu tělového mléka, které následně podložila polohovací
pomůckou zvanou „multipolštář“.

Z rozhovoru s ošetřovatelem P. vyplývá, že byl schopnen posoudit stav sběrného
sáčku

u

permanentního

močového

katétru.

Rovněž

je

patrné,

že sanitáři/ošetřovatelé prováděli zvýšenou péči právě v oblasti vstupu
močového katétru, aby snížili riziko vzniku možné infekce.
Ošetřovatel P.: O paní D.: „Má zavedený permanentní močový katétr, sáček má
19. den, všechno to hezky odvádí. Za dnešní den hodnotím moč jako
koncentrovanou.“
Já: „Jak vypadal vstup močové cévky? Ošetřoval jsi jej nějak?“
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Ošetřovatel P.: „Ano ošetřoval jsem, tady máme desinfekci Skinsept. Tím jsem
ošetřil vstup močové trubice.“
Sanitář L.: „Tak dneska jsem dělal hygienu na lůžku u pacientky D., je s ní špatná
manipulace, má kontraktury, umyl jsem jí, natřel jsem jí tělovým mlíkem,
napolohoval jsem jí, podíval jsem se na sakrum. Staré krytí měla znečištěné.
Sestra to předělala. Močový katétr byl znečištěn, tak jsem ho očistil, vyměnil
sáček.“

7.2 Stravování a schopnost najedení/napití
Rovněž jako u jakékoliv jiné činnosti, tak i u výživy a stravování je zásadní správná
informovanost v dostatečném rozsahu. Okruh informací se primárně opírá
o schopnosti pacienta v oblasti najedení a napití. K těmto informacím
se zdravotnický pracovník dostává během příjmu pacienta, ale samozřejmě také
při samotném kontaktu s pacientem, který je schopen sám sdělit, co zvládá
či naopak nezvládá. Posledním zdrojem informací je pak pozorování pacienta
a následná

dedukce.

Velmi

důležitým,

ovšem

sekundárním

zdrojem

je pak předávání informací mezi pracovníky.
Sanitář L.: O panu J.: „Zvládá se najíst, napít sám.“
Ošetřovatel P.: „Dneska u paní D. je dobrý stav, dneska sama jedla, pila.“
Sanitář H.: „Pán jí sám, jí dobře, skoro všechno snědl“.
V řadě případů není možné, aby se pacient najedl/napil sám, tudíž je nezbytné
těmto pacientům dopomoct při jídle nebo je zcela nakrmit. Převážně u starších
pacientů se poměrně často vyskytuje nechutenství, někteří pak mají problémy
s jemnou motorikou, která jim ztěžuje proces vykonání tak banální činnosti
bez cizí pomoci. Zvláštní specifika jsou při podávání stravy charakteristické
v případech nevidomým pacientům.
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Sanitář M.: „No paní D. je potřeba krmit, občas dopomáhám panu F., jinak třeba
panu P. tomu je potřeba vždy jídlo nakrájet. U něho se snažím vždy, aby to měl
po levý ruce, namazaný, (pozn.: pacient po CMP), a on je nahluchlý,
tak kontroluju, když začínám na něj mluvit, jestli má naslouchátko).
Sanitářka L.: „Paní B. jsem dokrmila, protože má třes ruky. Snědla ¾ oběda.“
U starších pacientů se taky nezřídka vyskytuje porucha polykání. Z tohoto důvodu
je mimořádně důležité dbát na vhodnou formu stravy a správnou polohu při jídle.
Sanitář L.: „Pana F. musíme k jídlu vysadit v posteli.“
Z pozorování pracovníků explicitně vyplývá snaha podpořit a zachovat přirozený
způsob stravování i stolování. V případě, že to zdravotní stav pacienta dovolí
je posazován ke stolu. Není mnoho pacientů, kteří obědvají ve velké jídelně.
Přesto však personál usiluje aspoň o to, aby pacient jedl u stolu na pokoji.
Sanitářka během rozdávání obědů vysazovala v lůžku pacienty k jídlu.
Ve spolupráci s ergoterapeutkou odvedla některé z pacientů na velkou jídelnu,
většina jich však zůstala na pokojích. Na základě zdravotního stavu pacienti
obědvají u stolu, na nemocničním lůžku s nohama svěšenýma z lůžka či
ve zvýšené tzv. Fowlerově poloze.
Nedílnou součástí tématu je péče o zuby. V mnoha případech používají pacienti
zubní náhrady. Spousta pacientů si přeje mít protézy v ústech během dne, avšak
mnozí si je berou pouze k jídlu. Je důležité nezapomínat náhrady vždy pacientům
poskytnout a eventuálně pomoct nasadit. Stává se, že zubní náhrady pacientovi
v ústech nedrží. V takovém případě je navázána spolupráce se stomatologickým
oddělením.
Ošetřovatel P.: „Před jídlem je potřeba jí podat zuby. Když dojí, většinou
si je vyndává.“
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Velké množství starších pacientů zapomíná dodržovat pitný režim. Proto je
důležité sledovat množství přijatých tekutin a také u pacientů dbát na dostatečný
příjem tekutin s eventuálním pobízením či dopomocí.
Sanitář H.: O panu T.: „Pije sám, pije dobře. Ten litr vypije, ale je potřeba mu
to připomínat.“
Sanitář H.: O panu F.: „Pití je velice špatné, musí se hodně pobízet k pití. Dostává
vlastně i infuze.“
Ošetřovatel P.: O paní Š.: „Dneska vypila litr a půl, je potřeba pobízet, když
jí dáme hrníček, vypije ho celý.“
Během příjmu pacienta je vždy lékařem ordinovaná vhodná dieta. Za spolupráce
nutriční terapeutky pak dochází k doplnění nutričních přípravků, sippingů apod.
Úkolem sanitářů/ošetřovatelů, ale i všeobecných či praktických sester je
podávání vždy správného jídla danému pacientovi. Pro konkrétní představu se
jedná o rozdání jídel označených zkratkami diet a jménem pacienta. Z výsledku
pozorování mimo jiné také vyplývá, že po určité době lze pozorovat,
že pracovníci si dané diety pacientů pamatují.
Sanitář M.: „No pamatuju si snad všechny. Třeba pan J. má káčko (pozn.: Dieta
č. K), pan P. ten má taky káčko, p. D má K-lžičku, má takovou kašovitou, protože
má PEG (pozn.: perkutánní endoskopická gastrostomie), dále dámy paní
E. má 3M, paní I. zdá se mi, že má čtyřku, paní Š. 3M, paní V 3M,
paní K. má klasickou trojku pro infekční pokoj, pan M. má 9/225.
Jak již bylo zmíněno, pacientům jsou po spolupráci s nutriční terapeutkou
dle potřeby doporučené nutriční přídavky, sipping navíc ke stravě. Pacientům
se doporučují popíjet různé přípravky také odlišných příchutí například
Nutridrink, Glucerna, Renutryl nebo jíst Nutripuding. Do jídla se doporučuje
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přidávat Fresubin. Jedná se o mnoho přípravků, které mají svůj nezanedbatelný
význam.
Sanitář M.: „Paní K. si přidává Fresubin dvakrát denně. Většinou je to potřeba dát
do nějaké polévky nebo pyré, protože obvykle se to zahustí a je to taková jíška
a nedá se to jíst.“
Pro optimální stravování pacientů je mimořádně důležité zjistit, co mají pacienti
rádi, a které jídlo či pití jim naopak nechutná. Přestože se jedná často o zdánlivou
maličkost, může se jednat o rozhodující detail, který pomáhá zlepšit jejich
výživový plán, respektive jeho dodržování. V případě jakýchkoliv požadavků je
možné tyto informace zaznamenat do elektronické dokumentace a některá jídla
vyloučit, nahradit či zařídit.
Sanitář H.: „ Rád pije minerálku a mlíka“
Sanitář L.: O paní Č.: „Málo jí, včera u ní byla nutriční sestra. Nejí vůbec mléčné
výrobky, spíše sní paštiku, chleba s medem nebo pomazánky. Když jsem jí
to nachystal, tak docela jedla. A musí se jí k tomu pobízet. Je hodně pohublá. Má
i nějaké nutridrinky na pití. Má ráda sladké.“
Ošetřovatel P.: „Snídani i oběd snědl všechno. Měl sušenku a čokoládu,
to co mu rodina přinesl, měl i pivo nealkoholické. Vypil litr tekutin. Nutriční
přídavky žádné nemá.“
Na oddělení dlouhodobé péče se v případě zájmu personál snaží zapojit
co nejvíce rodinu. Nezřídka přináší rodiny pro pacienty vlastní stravu. Je však
nutné zachovat správnou dietu ve správné formě.
Ošetřovatel P.: „Jí dostatečně. Rodina přináší také svoje jídlo, protože naše někdy
nechce. Pitný režim taky dobrý, pije kolem litru denně, pije čistou vodu.
A je potřeba pacientku pobízet. Snídani snědla sama skoro celou, má dieta Klžička.
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Každý pacient má na pelest lůžka umístěn formulář na zaznamenání bilance
stravy. Porce každého snědeného jídla se zaznamenává do koláčového grafu
rozděleného na čtyři čtvrtiny porce.
Příjem tekutin do stejného formuláře zaznamenává čárkou po každém vypitém
hrnku.
Sanitář M.: „Po jídle rovnou zkontroluju seznam stravy a bilanci.“
Důležitou součástí je předávání informací mezi pracovníky. To z důvodu brzké
intervence.
„Pacientka Ř. dnes nic k obědu nesnědla, ke snídani měla tři lžičky přesnídávky.“
„Pana P. jsem musela krmit, dnes snědl ¾ kaše a všechno maso.“
„Paní D. dneska nejedla vůbec, jen jednu lžičku pomazánky a vypila ráno
Nutridrink. Pije dost, nalila jsme jí druhou konev vody.“

7.3 Mobilita
Hodnocení mobility je možné provádět již při prvním setkání s pacientem, kdy
je patrné, zda je pacient schopen samostatného přesunu bez dopomoci,
s dopomocí nebo zda se jedná o imobilního jedince.
I pro imobilního pacienta je důležitá spolupráce se zdravotnickým personálem.
Je potřeba, aby byl personál informován o nutnosti vést pacienta alespoň
k částečné součinnosti. V rámci podpory soběstačnosti je zásadní, aby pacient
prováděl všechny činnosti, které je schopen zvládnout sám. Se zbytkem
mu pak dopomůže personál.
Ošetřovatel P.: „Paní D. je ležící pacient, nezvládne se polohovat.“
Ošetřovatel P.: „Hodně dopomáhá, otáčí se. Taky se chytne hrazdičky, pokrčí
si nohy a vytáhne se nahoru.“
Sanitář L.: „Pán J. se napolohuje, sám se otáčí.“
Sanitář L.: „Dále paní E., ta je taková pasivní, spolupracuje akorát se sestrami
a rehabilitačními.“
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V rámci péče o pacienta má na oddělení dlouhodobé péče nezanedbatelný
význam uplatnění rehabilitačního ošetřování.
To bývá často spojeno s hygienami, jak je patrné z následujících pozorování
sanitářek.
Po informování pacientky se slovy „paní H., jdeme se posadit“ pomohl ošetřovatel
pacientce do pozice sedu, se svěšenými dolními končetinami z lůžka. Nechal
pacientku umýt a osušit část těla – obličej, horní končetiny, hrudník.
Pacientka si sundala nemocniční košili. Hygienu provedl sanitář se snahou zapojit
pacientku. „Umyjte si obličej“.
Sanitář L.: poté pacientku vyzval k otočení pokynem „otočte se na druhý bok“.
Ošetřovatel P.: O paní M.: „Když je na lůžku, spolupracuje, otáčí se, když jí řeknu,
pokrčí nohy, chytne se hrazdičky a vytáhne se nahoru“.
Ošetřovatel P.: O panu C.: „Hodně dopomáhá, otáčí se. Taky se chytne hrazdičky,
pokrčí si nohy a vytáhne se nahoru.“
V případě, že je pacient schopný chůze, je potřebné posoudit kvalitu chůze.
Pokud chůze pacienta není stabilní nebo se jeví jako slabá, je nezbytné zajistit
patřičné kompenzační pomůcky. Používají se zejména nejrůznější chodítka (nízké
či vysoké), francouzské hole, rolátory apod. U pacientů je potřeba také dbát na
prevenci pádů. Prevence zahrnuje například upozornění, aby pacienti nevstávali
sami z lůžka, nýbrž aby si přivolali signalizačním zařízením personál.
Ošetřovatel M. doprovodil pacientku do koupelny. Pacientka byla chodící žena
o dvou francouzských holích.
Sanitář L.: „Paní Š. chodí v rolátoru s rehabilitačními.“
Kompenzační pomůcky indikuje lékař na základě spolupráce s fyzioterapeutkou
a ergoterapeutkou.
Oddělení ODP disponuje dostatečným množstvím různých druhů kompenzačních
pomůcek, které mohou pacienti či jejich rodiny využívat dle aktuálních potřeb.
Nezřídka si rodiny zapůjčují tento druh pomůcek především, když chtějí vzít
své příbuzní ven.
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Ošetřovatel P.: „Chodí za ní návštěva každý den, dopoledne, odpoledne i večer,
pěkně s ní chodí po chodbě, protože chtějí paní. M. domů. Chodí v rotátoru.“
Sanitář L.: O panu D: „On leží, když přijde manželka tak spolu chodí, jinak
je s námi velmi pasivní. Chodí ve vysokém chodítku.“
Sanitář M.: „Ta je chodící v chodítku, soběstačná. Když je mimo lůžko, tak je
v pohodě. V lůžku je někdy jak „prkno“. I když ji večer přebaluju, tak se s ní dost
nadřu, protože když nechce, nespolupracuje.“
Ošetřovatel M.: „Paní Š., občas je schopná dojít v chodítku i na záchod na pokoji.“
Ošetřovatel P.: „Do sprchy není schopen sám dojít, jeli jsme na vozíčku.“
Z výše uvedených rozhovorů vyplývá, že se sanitáři dostatečně orientují
v používání kompenzačních pomůcek.
Zásadní význam má také dodržování hygienicko-epidemiologického režimu,
a to v podobě provádění úklidu a desinfekcí povrchů. Na oddělení dlouhodobé
péče se provádí tato činnost vždy po hygienách a také po jídle, kdy je třeba
dezinfikovat stolky pacientů.
Sanitář L.: Provedl dezinfekci povrchů na celém pokoji (především stolečků
pacientů, signalizačních zařízení a postranice).
Při pozorování činnosti ošetřovatel provedl proces dezinfekce pokoje zahrnující
povrchovou dezinfekci (utření stolků, signalizace a postranic).
Součástí činností je také průběžné doplňování dezinfekčních prostředků určených
k dezinfekci rukou na celém oddělení a pravidelná příprava dezinfekčních
prostředků do dezinfekčních van sloužící k očistě předmětů ponořením.
Na oddělení je také možno dezinfikovat například hygienické vaničky, pojízdnou
vanu či vozíky dezinfekcí, která je součástí sprchovacího panelu.
Další nedílnou součástí pracovní doby sanitářů/ošetřovatelů je dovoz jídel
ve „finesách“ (skříňový vozík na transport potravin) s následným rozdáváním
podnosů pacientům, příprava pacientů do vhodné polohy k jídlu včetně
případného poskytnutí jednorázového bryndáku. V neposlední řadě je to pak
příprava příborů.

50

8. Diskuze
Existuje poměrně velké množství odborných článků či kapitol v zahraniční
literatuře specializujících se na nejrůznější druhy spolupráce.
Například kniha Values Based Interprofesional Collaborative Practice56 od autorky
Jill Thitlethwaite kapitolu s názvem Teamwork and collaborative practice
in modern health care (Týmová práce a společné postupy v moderní zdravotnické
péči). Sekci článku pak reprezentuje Job satisfaction and associated variables
among nurse assistants working in residential care 57 (Spokojenost v práci
a s ní spojené proměnné faktory mezi praktickými sestrami pracujícími
v domovech pro seniory).
Jmenovaný článek zdůrazňuje především uvědomění si nároků kladených
na zaměstnance pracující v domovech pro seniory. Související výzkum dokládá
přímou souvislost mezi spokojeností pracovníka a kvalitou prováděné péče,
a naopak frustrací z práce a osobním distancem vůči práci. Velmi zajímavým
a přínosným je bezesporu odkaz na spojitost mezi aplikací vlastních hodnot
a spokojeností v práci.
Nicméně přejdeme-li zpátky k této bakalářské práci, jejím cílem bylo zabývat se
schopností

komunikace,

od

které

se

odvíjí

kvalita

spolupráce

mezi

všeobecnou/praktickou sestrou a sanitářem při poskytování ošetřovatelské péče.
K této problematice jsem nenašla žádné aktuální zdroje. V teoretické části
se proto opírám o učebnice a ústní sdělení odborníků.
Úroveň a kvalita komunikace a spolupráce závisí na individuální postoji
pracovníka. Například při předávání informací v průběhu směny se nejčastěji
setkáváme s okamžitým předáváním informací předáváním v pomyslné
56

THISTLETHWAITE, Jill E. Values-based interprofessional collaborative practice: working together
in health care. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. ISBN 9781139108904.
57
WALLIN, Anneli, Orrung, JAKOBSSON, Ulf, EDBERG, Anna-Karin. Job satisfaction and associated
variables among nurse assistants working in residential care. International Psychogeriatrics.
Pubmed, (7) 2012.
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hierarchické struktur, někdy se také setkáváme s tím, že se sanitář rozhodne
předat informaci až po určitém čase, kdy chce zhodnotit vývoj sám. Také
se stává, že sanitář předá informace rovnou lékaři, aniž by informoval
všeobecnou/praktickou sestru.
Základní strukturou spolupráce v týmu je spolupráce mezi sestrami či mezi
sestrou a ošetřovatelkou/sanitářkou. Hovoříme-li o přímé spolupráci sester,
můžeme zmínit například cévkování či polohování pacientů s pomocným
personálem. I tento druh spolupráce se však liší typem oddělení. Je nesmírně
důležité zmínit se o těchto věcech, protože je třeba neustále zdůrazňovat, že
nespolupracující personál může způsobit bolesti nejen pacientovi, ale také sobě.
Konkrétně pro srovnání uvedu polohování na oddělení ARO a ODP. Jedná se sice
o dva odlišné typy oddělení, nicméně právě zde jsem si uvědomila různé způsoby
spolupráce. Ráda bych k danému tématu přispěla následující vlastní zkušeností
z praxe. Na oddělení ODP polohují pacienty běžně sanitáři. Ti mají často
tendence pracovat povětšinou samostatně a práci si časově urychlovat i tím,
že manipulují s pacienty úplně sami, a to také v situacích, kdy je pacient z
hlediska mobility na lůžku velmi omezen a nedokáže jim nikterak pomoct. Snaha
změnit polohu či jakýkoliv pohyb s takto indisponovanou osobou na lůžku má za
následek například vznik situací, kdy dochází k působení bolesti pacientovi, ale
také se začne projevovat dopad na sanitáře, kteří zvedáním takto těžkého
pacienta zásadním způsobem poškozují své zdraví, především pohybový aparát.
Jiný případ jsem zaregistrovala na oddělení ARO, kdy polohování pacientů
prováděly sestry, za dopomocí sanitářů. Na akutních odděleních pak je základním
předpokladem pro vykonání polohování nutná dopomoc nejméně jedné další
osoby, ne-li dvou osob, například už jenom při zajištění endotracheální kanyly
a dalších invazivních vstupů. Na druhou stranu jsem se na tomto oddělení
setkávala s tím, že sestra si k polohování pacienta vždycky volala sanitáře,
přestože byl zrovna zaměstnán více než další sestra, které byla zrovna poblíž
a nebyla zatížená prací. Zde se tak otevírá otázka a náhled spojený s dodržováním
již zaběhnutého principu rozdílného od teorie.
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Ze zkoumání vyšlo najevo, že koncept týmové práce na oddělení, kde probíhal
sběr dat, existuje jenom do určité míry. I když je deklarovaná skupinová péče,
to znamená, že o skupinu pacientů (skupina pacientů je definovaná pokoji,
respektive rozdělením na dvě části oddělení) pečuje tým, který tvoří
všeobecná/praktická sestra a sanitář. Toto rozdělení však v praxi není tak
jednoznačné. Jednotliví členové týmu pracují spíše vedle sebe než společně,
přesto mezi pracovníky existují hierarchické vztahy a vzájemné uznání rozdílných
profesí. Postavení sanitáře je vnímáno na nejnižší úrovni. Z této studie vyplývá,
že všeobecná/praktická sestra a sanitář spolu komunikují denně v průběhu celé
směny, zejména v oblastech výživy, vyprazdňování, aktuálních změn u pacienta
a dalších. Kladou na sebe navzájem rozlišné požadavky, ty však často nejsou
naplněny. Tím nezřídka dochází k problémům při spolupráci. Jedná se o velmi
aktuální téma. Určitě by bylo vhodné, kdyby se tématem zabývaly i další výzkumy
a odborné práce, jelikož starých lidí stále přibývá, nicméně pracovníků pečujících
o tyto lidi je stále málo. Konkrétně by mohlo být zajímavé se zaměřit na zlepšení
interpersonálních vztahů.
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Závěr
Tato bakalářská práce je zaměřena na spolupráci praktické sestry a sanitáře při
poskytování ošetřovatelské péče na oddělení dlouhodobé péče. Dokládá
důležitost spolupráce mezi zmíněnými profesemi z hlediska náročnosti
ošetřovatelské péče. Také uvedené rozhovory poukazují na odbornou
připravenost a vědomosti ze strany sanitářů. Přímé pozorování zase dokládá
kvalitu poskytované odborné péče na jmenovaném pracovišti.
Práce je rozdělená na teoretickou část zahrnující informace o odděleních
dlouhodobé péče, vybrané diagnózy, problematiku zabývající se soběstačností
s hodnotícími škálami. Část je zaměřená na pracovníky na odděleních
dlouhodobé péče a jejich cestu k získávání a uznání odborné způsobilosti, na což
navazuje popis činnosti jednotlivých zdravotnických pracovníků s odbornou
způsobilostí.
Praktická část se zabývá konkrétními způsoby spolupráce mezi pracovníky
na Oddělení dlouhodobé péče ÚVN. Z výzkumného šetření vyplývá kooperace
v oblastech, jako je stravování, mobility, výživy a provádění hygieny. Součástí
praktické části je prozkoumání způsobu a rozsah předávání informací
v ošetřovatelském týmu.
Přestože je potřeba stále zdůrazňovat nutnost spolupráce v ošetřovatelském
týmu, chybí v tomto odvětví vypracované monografie či alespoň odborné články,
které by mohly pomoci zlepšit tuto problematiku.
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Přílohy
Příloha č. 1: Harmonogram práce-sanitář, ošetřovatel
Denní směna
7:30-8:00
•

účast na předání směny se sestrami

8:00-9:00
•

dovezení a rozdání snídaní- pomoc s jídlem u nesoběstačných pacientů

•

zápis bilance stravy

•

úklid kuchyňky

9:00-11:30
•

ranní hygieny pacientů na lůžku a koupání, péče o dutinu ústní- péče o
zubní protézy pacientů po jídle

•

úklid pokojů po hygienách- dle dezinfekčního programu

•

vyvětrání

•

při úpravě a převlékání lůžek dbát na třídění prádla a odpadu

•

mytí lůžek po přeložených nebo propuštěných pacientech

•

dezinfekce koupacího lůžka a sprchovacích křesel po každém pacientovi

•

úklid koupelny

•

pomoc při rehabilitačním ošetřování, doprovod pacientů na aktivity

•

doprovod pacientů na toaletu

•

dodržování pořádku na čistící místnosti

11:30-13:30
•

dovezení a rozdávání obědů- pomoc s jídlem u nesoběstačných pacientů

•

zápis bilance stravy

•

péče o dutinu ústní- péče o zubní protézy pacientů po jídle

•

úklid kuchyňky

13:30-14:00
•

přestávka na oběd
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14:00-14:30
•

donesení objednaných léčiv z ústavní lékárny

•

po ranních převazech dezinfekce a mytí nástrojů a jejich příprava do
centrální sterilizace

14:30-17:00
•

kontrola pacientů a ošetřovatelská péče- hygienická péče, úprava lůžek

•

pomoc při rehabilitačním ošetřování

•

doprovod pacientů na toaletu

•

kontrola doplnění čajů

17:00-20:00
•

dovezení a rozdávání večeří- pomoc s jídlem u nesoběstačných pacientů

•

zápis bilance stravy

•

péče o dutinu ústní- péče o zubní protézy pacientů po jídle

•

úklid kuchyňky

•

večerní hygieny

•

účast na předání směny se sestrami

Noční služba
20:00-22:00
•

účast na předání směny se sestrami

•

příprava čajů na noc

•

podání druhé večeře- péče o zubní protézy pacientů po jídle

•

kontrola pacientů a ošetřovatelská péče- hygienické péče, úprava lůžek

•

vyvětrání

•

příprava pacientů ke spánku

22:00-6:00
•

praní drobného osobního prádla pacientů

•

úklid dle týdenního harmonogramu

•

pravidelná kontrola pacientů se sestrou, pomoc při polohování
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•

příprava čerstvých čajů na dopoledne

•

řídí se pokyny sloužících sester

6:00-7:30
•

úklid čajové kuchyňky

•

úklid sesterny a denní místnosti se sestrou

•

úklid čistící místnosti

•

kontrola pacientů a pokojů- vylití močových sáčků, úprava lůžek

•

výměna čajů, hrnků, dodání košíčků s příbory

•

výměna plen

7:30-8:00
•

účast na předání směny se sestrami
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Příloha č. 2: Harmonogram práce sester
Denní služba
7:30-8:00
•

ranní hlášení

•

aplikace inzulínů

8:00-9:00
•

snídaně- dohled při podávání stravy, dopomoc, krmení

•

podávání ranní medikace

•

asistence u vizity

9:00-12:00
•

ranní hygieny pacientů, koupání, úprava lůžek

•

plnění ordinací a zpracování rekurzů z vizity

•

příjmy, propuštění pacientů

•

příprava pacientů na aktivity

•

rehabilitační ošetřování- asistence

•

plnění plánů ošetřovatelské péče

•

odběry ordinovaných glykémií

•

aplikace inzulínů před obědem

12:00-13:00
•

oběd- dohled při podávání stravy, dopomoc, krmení

13:00-14:00
•

podávání polední medikace

•

přestávka na oběd zaměstnanců- střídání po půl hodinách

14:00-18:00
•

zajišťování potřeb pacientů (hygieny apod.)

•

asistence při rehabilitaci pacientů- rehabilitační ošetřování

•

plnění ordinací

•

kontroly pacientů

•

plnění ošetřovatelského plánu péče

•

kontrola glykémií a aplikace inzulínů před večeří
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•

dohled při podávání stravy, dopomoc, krmení

•

hodnocení plánů ošetřovatelské péče- záznamy v AMIS HD

18:00-19:00
•

podávání večerní medikace

19:00-19:30
•

doplnění hodnocení plánů péče po celodenní službě

19:30-20:00
•

převzetí služby, zápis směny do Protokolu o předání směny

Noční služba
19:30-20:00
•

předání směny

20:00-22:00
•

večerní hygieny pacientů

•

příprava pacientů ke spánku

•

měření glykémií

•

podávání 2. večeře

•

podávání medikace před spaním

22:00-7:00
•

sledování stavu nemocných

•

zápis do dokumentace

•

plnění lékařských ordinací

•

plnění ošetřovatelského plánu péče

•

plnění harmonogramu a týdenního rozpisu práce noční služby

•

hodnocení plánu péče

7:00-7:30
•

měření ranních FF

•

zápisy do zdravotnické dokumentace

7:30-8:00
•

ranní hlášení
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Příloha č. 3: Potvrzení o sběru dat
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