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ÚVOD
Povolání zdravotní sestry je pro mnohé vykonavatelky této profese spíše ţivotním
posláním. Jde o jednu z pomáhajících profesí, která s sebou však nese nemalé nároky
a poţadavky, ačkoliv její finanční ohodnocení bývá často kritizováno jako nevyhovující
a neadekvátní vzhledem k poţadavkům na ni kladeným. Sestry pracují ve většině případů
na směnný provoz, součástí jejich náplně práce není jen zdravotní pomoc pacientům
a výkon některých zdravotnických úkonů, ale mnohdy také utěšování a psychická podpora
jak pacientů, tak i jejich rodin.
Pro sestry tak nemusí být vţdy jednoduché po odchodu z práce všechny strasti
běţného pracovního dne hodit tzv. za hlavu, ačkoliv odpočinek je pro ně stejně důleţitý
jako pro kaţdého jiného pracujícího člověka. Zregenerovat síly, relaxovat, najít energii
do dalšího pracovního dne musí být pro sestry nezbytností, aby dále mohly vykonávat tuto
náročnou profesi. Na jednu stranu se můţe zdát, ţe zdravý ţivotní styl by pro sestry měl
být samozřejmostí, a to jak díky jejich vzdělání, tak díky tomu, ţe během pracovního dne
mohou

následky

špatného

ţivotního

stylu

vidět

na vlastní

oči.

Ne vţdy

je to však pravidlem.
Tématem této práce je tělesná hmotnost zdravotních sester, jeden z faktorů
souvisejících s jejich ţivotním stylem a ovlivňujících jejich zdraví. Udrţování si optimální
tělesné hmotnosti můţe být pro někoho neznámým pojmem, neboť mu genetika po celý
ţivot pomáhá si tuto váhu udrţet. Na druhou stranu jsou však lidé, kteří s váhou bojují celý
ţivot. Udrţování optimální tělesné hmotnosti u sester pochopitelně není důleţité pro to,
aby ve své profesi dobře vypadaly a byly atraktivní. Hlavním důvodem je, ţe problémy
s tělesnou váhou mohou ovlivňovat jak psychickou pohodu, tak ve svém důsledku i zdraví
sester, a mohou negativně ovlivňovat jejich pracovní výkonnost.
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda má práce všeobecné sestry vliv na váhové
přírůstky nebo úbytky sester, a na základě toho doporučit vhodný pohybový a stravovací
reţim sestrám pracujícím ve směnném provozu.
Zdroje jsem hledala ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni, kde jsem si nechala
vypracovat rešerši na téma zdravý ţivotní styl, stres. Dále jsem čerpala z databáze
dřívějších kvalifikačních prací vypracovaných na podobné téma, které byly zdrojem další
vhodné literatury a pramenů pro moji práci.
Pro naplnění cíle práce je text rozdělen na teoretickou a empirickou část.
V teoretické části práce je nejprve věnována pozornost poznání podstaty a nároků povolání
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všeobecné sestry se všemi moţnými riziky jejich práce. Dále se pak jiţ zabývám
problematikou tělesné hmotnosti, jejího udrţování a rizik souvisejících jak s podvýţivou,
tak s nadváhou a obezitou. Uvedeny jsou dále faktory ovlivňující tělesnou hmotnost.
Empirická část slouţí k interpretaci výzkumného šetření provedeného u všeobecných
sester.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 POVOLÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY
Povolání všeobecné setry se povaţuje za jednu z pomáhajících profesí. Obecně
se má za to, ţe povolání všeobecné sestry by mělo být spíše posláním neţ povoláním. Není
pochyb o tom, ţe práce sestry je náročná, často finančně i jinak podhodnocená. Sestry
pracují v nemocničních zařízeních, kde vykonávají mnoho různých činností, jsou také
naprostou nezbytností kaţdé ordinace, ať uţ praktického nebo odborného lékaře.

1.1 Náplň práce a poţadavky na všeobecné sestry
Náplň práce všeobecných sester se liší v závislosti na tom, na jakém pracovišti
je zaměstnána. Rozdíly budou určitě panovat v práci sestry v ordinacích praktického lékaře
či jiného odborného lékaře a v práci sestry na operačním sále či všeobecně v nemocnici,
kde většinou pracují sestry ve směnném provozu. Obecně vymezuje zákon č. 201/2017 Sb.
výkon

povolání

Dále se všeobecná
na preventivní,

všeobecné
sestra

léčebné,

sestry

jako

ve spolupráci
diagnostické,

„…..poskytování

s lékařem

nebo

rehabilitační,

ošetřovatelské

zubním

paliativní,

lékařem

péče.
podílí

neodkladné nebo

dispenzární péči“ (Z. č. 201/2017 Sb., §5).
Konkrétně o práci sestry v ambulanci praktického lékaře hovoří Kudlová. Náplň
práce v ordinaci praktického lékaře tkví v poskytování ošetřovatelské péče v rozsahu její
odborné způsobilosti. Sestra se účastní screeningu, prevence, diagnostiky, léčby a edukace.
Zabezpečuje ošetřovatelskou péči, návštěvní sluţbu, administrativní činnost, vede
dokumentaci a poskytuje psychologickou pomoc pacientovi. Účastní se na bezchybném
a nepřetrţitém chodu ordinace, včetně zabezpečení nezbytného materiálu pro ošetření
v ordinaci (Kudlová, 2015, s. 21).
V nemocnicích, na lůţkových odděleních či operačních sálech je sestra společně
s dalším personálem zodpovědná za léčebnou, ošetřovatelskou a rekonvalescenční péči
při akutních

a chronických

onemocněních.

Vyţaduje

to odpovědnost,

trpělivost

a sebeovládání. Na lůţkových odděleních sestry vykonávají komplexní ošetřovatelskou
péči o pacienta, získávají informace o pacientech, neustále monitorují změny zdravotního a
psychického stavu nemocných, asistují při lékařských vizitách, připravují pomůcky lékaři,
aktivně spolupracují při vyšetřování a ošetřování, a také při menších chirurgických
výkonech. Sestra podává také předepsané léky nemocným, provádí odebírání biologického
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materiálu za účelem vyšetření, měření a sledování ţivotních funkcí (krevní tlak, pulz
apod.), hygienickou péči. Součástí její práce je i poskytování neodkladné péče při selhání
základních ţivotních funkcí nemocných. V neposlední řadě je její povinností vedení
zdravotnické dokumentace a další nezbytné činnosti při přijímání, překládání či propuštění
pacienta (Slováčková, 2010, s.338-339; Malíková, 2011, s. 105).
Co se týče poţadavků na sestry, základním pramenem je jistě platná legislativa.
Tou je především zákon č.201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů.

Ten v §5 vymezuje způsobilost

k výkonu povolání

zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka skrze nezbytnost disponovat
odbornou způsobilostí podle uvedeného zákona, nebo kterému byla uznána způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka
v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII. Další podmínkou je zdravotní způsobilost
(dokládána lékařským posudkem) a trestní bezúhonnost (Zákon č. 201/2017 Sb.).
Co se týče odborné způsobilosti, tu vymezuje zákon v §5 jakoţto povinnost
absolvovat alespoň (Z. č. 201/2017 Sb., §5):


minimálně tříletý akreditovaný zdravotnický bakalářský studijní obor pro přípravu
všeobecných sester;



alespoň tříleté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších
zdravotnických školách;



studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole
po dobu minimálně 1 rok, pokud jde o zdravotnického pracovníka, který získal
odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického
záchranáře, porodní asistentky či dětské sestry podle §5a odst. 1 písm. a) nebo b),
byl-li přijat do vyššího neţ prvního ročníku vzdělávání;



vysokoškolské

studium

ve studijních

programech

a studijních

oborech

psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče
o nemocné, péče o nemocné či učitelství odborných předmětů pro střední
zdravotnické školy, pakliţe bylo studium prvního ročníku započato nejpozději
v akademickém roce 2003/2004;
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tříleté studium v oboru diplomovaná dětská sestra či diplomovaná sestra
pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, jestliţe bylo studium prvního
ročníku započato maximálně ve školním roce 2003/2004;



studijní obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, jestliţe studium
prvního ročníku bylo započato maximálně ve školním roce 2003/2004;



studijní obor zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra
pro intenzivní péči, ţenská sestra či porodní asistentka na střední zdravotnické
škole, jestliţe bylo studium prvního ročníku započato maximálně ve školním roce
1996/1997, nebo;



tříleté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických
školách, bylo-li studium prvního ročníku započato maximálně ve školním roce
2003/2004.
V roce 1964 byla vypracována Mezinárodní pravidla pro chování zdravotní sestry,

která jsou však pořád aktuální. Vymezují poţadavky na sestry následovně (Kutnohorská,
2007, str. s.46):


Sestra disponuje třemi základními úkoly: zachovat zdraví, zmenšit utrpení,
podporovat zdraví;



Při ošetřování a výkonu povolání na sebe klást vţdy maximální nároky;



Mít pro svou práci řádné vzdělání;



Mít ve váţnosti náboţenské vyznání pacienta a být k němu ohleduplná;



Zachovávat pacientovo svěřené tajemství;



Být si vědoma své odpovědnosti i hranic své pravomoci. Bez nařízení lékaře sama
nerealizuje ošetření aţ na nezbytné případy;



Povinně uváţlivě a loajálně realizuje nařízení lékaře a neúčastní se chování proti
etice;



Posiluje důvěru v lékaře a další ošetřovatelský personál;



Neponechá prohřešky proti etice bez povšimnutí;



Nepřijímá úplatky mimo malé pozornosti;



Nevyuţívá svého jména k reklamě;



Snaţí se o patřičnou spolupráci s kolegyněmi a kolegy;



Dodrţuje etické zásady;



Podílí se na posílení zdraví.
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1.2 Náročnost povolání všeobecné sestry
Rostoucí náročnost péče o pacienty různého věku a s odlišnými onemocněními
a neustále se zdokonalující a rychle vyvíjející postupy lékařské i ošetřovatelské péče
pomáhají mnoha pacientům prodlouţit i zlepšit kvalitu ţivota. Současně s tím ale dochází
ke zvýšení nároků na práci sester i dalšího zdravotnického personálu. Na náročnost
povolání všeobecné sestry je rovněţ moţné nahlíţet z různých úhlů pohledů.
Gučková hovoří o tom, ţe nelze pochybovat, ţe práce zdravotní sestry není
jednoduchá. Práce sestry s sebou nese značné změny ţivotního stylu, na které si musí
přivyknout a akceptovat je. Povolání sestry často přináší práci na směny, práci o sobotách,
nedělích a svátcích, ale i v noci. V čase, kdy běţní lidé odpočívají a regenerují své síly
na další pracovní den, sestra se stará o pacienty a jejich potřeby. Všechny uvedené faktory
se nepříznivě odráţí na zdravotním stavu sestry, mohou se podílet na vzniku poruch
spánku, onemocnění ţaludku a střev, na srdečních nemocech a poruchách krevního oběhu,
úzkostných stavů. Negativní vliv můţe být zaznamenán i na četnějších pochybeních
v průběhu pracovní doby aţ po moţné zneuţívání alkoholu, cigaret či jiných návykových
látek na povzbuzení. U sester je také moţné zaznamenat větší riziko vzniku alergií, které
se mohou rozvinout v důsledku práce s antibiotiky a dezinfekčními prostředky, rovněţ
se sestry musí vypořádat s rizikem vzniku infekce a přenosu na rodinné příslušníky,
a to i při přísném

dodrţování

hygienicko-epidemiologických

předpisů

a pouţívání

ochranných pomůcek (gumových rukavic, náustků, empíru aj.). Nepříznivě se mohou
u sester projevit také pracovní přetíţení, časová tíseň, nevhodné pracovní podmínky,
nepravidelná strava a nedodrţování pitného reţimu či přestávek v práci (Gučková, 2007,
s. 20-21).
Práce sestry je namáhavá jak fyzicky, tak také psychicky. Náročnost v oblasti
fyzické je moţné dávat do souvislosti hlavně s manipulací s pacienty (na lůţkových
odděleních aj.). Takové činnosti se mohou negativně podepsat na některých zdravotních
problémech sester, zejména v oblasti pohybového systému (bolest zad apod.). V určitých
případech není moţné doporučené limity hmotnosti při zacházení s břemenem (včetně
pacientů) dodrţovat, hlavně při nezbytných denních a opakovaných manipulacích
s pacienty, kteří se nemohou hýbat, či se pohybují těţce a jen s pomocí. Práce sestry
je práce s lidmi, coţ s sebou nese psychickou zátěţ. Kaţdý den se sestra ve svém povolání
setkává

s problémy

souvisejícími

s utrpením,
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bolestí,

nemocí

a smrtí pacientů.

To se přirozeně podstatně podepisuje na psychickém stavu a prezentuje dokonce riziko
ohroţení vzniku syndromu vyhoření (Komačeková, 2009, s. 26-27).
Povolání sestry přináší také velké nároky na její osobnost. Denní kontakt s lidským
utrpením si ţádá značnou psychickou odolnost a vyrovnanost, a právě psychická zátěţ
neboli emocionální stres, narušuje její vztah s okolím a mnohdy je jednou z největších
příčin váţných onemocnění. V práci se sestra můţe také setkávat celkem často
s interpersonálními konflikty. Tyto se mohou uskutečňovat ve vertikální rovině, tedy
nadřízený versus podřízený, ale i v horizontální rovině, tedy mezi spolupracovníky.
Některé konflikty sice mohou vést ke zvýšení výkonu, ale jiné působí destruktivně,
kdy dochází ke sníţení výkonu sestry a zvýšení stresu. Zdrojem konfliktů v práci sestry
bývají nejčastěji nedostatky v organizaci práce, povrchní vztah k práci nebo špatná
disciplína na pracovišti – pozdní příchod do práce, poskytování nekvalitní ošetřovatelské
péče, vyhýbání se práci (Šusterová, 2009, s. 24).
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2 OPTIMÁLNÍ TĚLESNÁ HMOTNOST A JEJÍ VLIV
NA ZDRAVÍ
Tělesnou hmotnost formuje celá řada nejrůznějších sloţek - od vody, svalů, kostí,
tuku aj. Významnou sloţkou tělesné hmotnosti, která ovlivňuje zdraví je především
zmíněný tuk, a to nejen jeho mnoţství, ale také rozloţení na těle. Existují rozdíly mezi
poměrem i rozloţením tuku u muţů a ţen. Odbourávání tuku však ovlivňuje také podíl
aktivní hmoty a ţivotní styl jedince. Nadměrné mnoţství tuku v těle působí na zdraví
neblaze, ovšem stejně tak i nízký obsah tuku lze povaţovat za zdraví škodlivý.

2.1 Nadváha a obezita
Obezitu lze zařadit mezi chronická onemocnění. V dnešní době patří celosvětově
mezi nejzávaţnější zdravotní problémy. Světovou zdravotnickou organizací byla označena
za epidemii. Nadváhou a obezitou je postiţeno více neţ 50 % Evropanů (Hlúbik, 2014,
s. 3).
Pro nadváhu a obezitu je typické nadměrné mnoţství tukové tkáně v těle. Jedná
se o onemocnění, které se objevuje u lidí na celém světě, a to jak v rozvinutých, tak i v
některých rozvojových zemích. Týká se dětí i dospělých a aktuálně se stává zdravotním
problémem lidstva. V České republice je postiţeno zhruba kolem 66 % muţů a 54 % ţen
ve věku od 20 do 65 let nadváhou nebo obezitou, to znamená, ţe mají hmotnostní index,
tj. Body Mass Index (BMI), nad 25. Opravdu otylých (tedy s BMI nad 30) je 16,3 % muţů
a 20,2 % ţen. Pouze mezi dospělými se v České republice nachází obézních více
neţ milion osob (Gajdácsová, 2010, s. 69).
V klinické praxi se tělesná hmotnost posuzuje jiţ zmíněným Body Mass Indexem
(BMI), který se počítá jako podíl aktuální tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé
mocniny tělesné výšky v metrech (kg/m²). U dospělých (věk nad 18 let) se obezita definuje
BMI nad 30kg/m² a nadváha BMI v rámci 25-29,9 kg/m² (viz Tabulka 1) (Červený,
2009, s. 766-773).
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Tabulka 1 Rozlišení obezity na základě BMI
hodnota BMI

stupeň

rizika pro zdraví

≤ 18,5

podváha

zvýšená

18,5 – 24,9

norma

minimální

25,0 – 29,9

nadváha

nízká aţ lehce zvýšená

30,0 – 34,9

obezita I. stupně

zvýšená

35,0 – 39,9

obezita II. stupně

vysoká

≥ 40

obezita III. stupně

velmi vysoká

Zdroj: (Braunerová, Hainer, 2010, s. 19)
Hodnota BMI by neměla být jediným ukazatelem. Někteří sportovci mohou mít
hodnoty BMI kolem 25, ale nemají nadměrné mnoţství tuku. Lze vyuţít řadu přístrojů,
které dokáţí změřit váhu tukové tkáně oproti tkáním ostatním na principu elektrické
vodivosti. Dalším kritériem je obvod pasu. Hodnoty u muţe nad 94 cm a u ţeny nad 80 cm
se dají povaţovat za zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění. Hodnoty u muţe
nad 102 cm a u ţeny nad 88 cm se povaţují jiţ za vysoké riziko (Kunová, 2011, s.74).
Obezita typu gynoidní (ţenský) je v případě, ţe se tuk nahromadí na bocích
a hýţdích a není spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění. Obezita
typu androidní (muţský) je v případě, kdy se tuk ukládá nejvíc v okolí pasu a v tomto
případě je to rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění (Adámková, 2009, s. 18).
Příčinou

obezity

bývá

déletrvající

chronická

energetická

nerovnováha

a neustávající zvýšený energetický příjem, který je vyšší neţ energetická potřeba jedince.
Významnou a integrující roli ve vzniku a rozvoji nadváhy a obezity na individuální úrovni
má obezigenní vnější prostředí. Jeden z nejpodstatnějších faktorů je genetická predispozice
polygenní povahy. Geneticky určené podmínky mohou zrychlovat vznik a rozvoj obezity.
Geneticky ovlivněné faktory, ovlivňující vzestup tělesné hmotnosti, se rozdělují na oblast
související

s výběrem,

konzumací

a metabolismem

základních

nutrientů,

včetně

usměrňování příjmu stravy (pocit hladu) a na oblast s vlivem s usměrněním výdeje energie
včetně klidového energetického výdeje, postprandiální termogeneze (termický účinek
stravy) a výdej energie v průběhu pohybu. Usměrňování příjmu potravy na centrální
úrovni, především v oblasti hypotalamu, má hormonální charakter. Ovšem na podíl
genetických vlivů mají někteří autoři i odlišný názor a vliv genů příliš nepřipouští
(Červený, 2009, s. 766-773; Vítek, 2008, s. 21-22).
16

Genetické faktory mají vliv ze 40 % aţ 70 %. Regulují tělesnou hmotnost,
ale zároveň člověka predeterminují k určité odpovědi na vlivy prostředí, jako např. dieta
či pohybová aktivita. Dalším významným předpokladem vzniku obezity bývá nerovnováha
mezi příjmem a výdejem energie. Vliv má samozřejmě strava bohatá na tuky, jednoduché
sacharidy a energii. Obecně je pro obézního člověka charakteristické sníţení frekvence
konzumované stravy (jedno či dvě velmi vydatná jídla denně), o dost větším celodenním
příjmem energie, nevědomým jídlem při jiných aktivitách (během práce u počítače,
sledování televize, aj.), nárazovým jídlem bez uvědomování si mnoţství zkonzumované
potravy, rovněţ nepravidelnost v jídle (vynechávání snídaně, přejídání se navečer), nebo
i psychické potíţe, jídlo ve spěchu a chuťové upřednostňování tučného a sladkého. Ţivotní
styl obézního lze charakterizovat menší pohybovou aktivitou (jak intenzitou, tak i trváním
fyzické námahy v zaměstnání a navazující omezení pohybu ve volném čase). Negativně
se projevuje i upřednostňování automobilové dopravy. I trávení času u počítače a televize
významně koreluje s výskytem obezity u osob středního věku 30 aţ 59 let (Herczeghová,
2008, s. 48).
Nezbytnou součást etiologie obezity tvoří i psychologické faktory. Obézní lidé
mívají zvýšený pocit hladu a chuti po jídlech s velkým mnoţstvím energie a především
bohatých na tuky. Pro obézní je současně typická zvýšená úroveň depresivního ladění.
Na vzniku obezity má také podíl charakteristická sociálně-kulturní a ekonomická situace.
Častěji se prevalence nadváhy a obezity týká osob se základním vzděláním, na rozdíl
od osob s nejvyšším dosaţeným vysokoškolským vzděláním. Mnohem větší riziko výskytu
obezity se týká také kategorií osob se špatnou sociálně-ekonomickou situací (Červený,
2009, s. 766-773).
Nadváha a obezita navíc prezentuje rizikový faktor pro vznik hlavně onemocnění
srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění). U obézních lze zaznamenat zvýšené tendence
k vyšším hladinám cholesterolu, coţ se negativně projevuje na vzniku sklerotických
cévních onemocnění, v jejichţ důsledku se můţe rozvinout onemocnění věnčitých tepen
srdce a následně i srdeční infarkt, mozková cévní příhoda, nebo také onemocnění cév
dolních končetin.

2.2 Podvýţiva a úbytek hmotnosti
Ke stavům

podvýţivy

abnormalit - od selektivního

patří

nedostatku

jedné

velké
ţiviny

spektrum

patologických

aţ po dlouhodobé

hladovění

s nedostatkem všech ţivin, kdy jsou energetické potřeby kryty jen z vlastních zásob
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organismu. Ukazatelem podvýţivy je BMI pod 18,5 kg/m², ovšem ne všechny stavy
podvýţivy souvisí s nízkým BMI a ne vţdy musí docházet

k proporcionálnímu

odbourávání tukové tkáně a aktivní buněčné hmoty. Sníţení tělesné hmotnosti o více
neţ 40 % provázený zřetelnou ztrátou objemu hmoty kosterního svalstva se řadí
k prognosticky nejzávaţnějším stavům podvýţivy (Rokyta, 2015, s. 287).
S podvýţivou souvisí pojem malnutrice, který prezentuje široký soubor poruch
výţivy. V uţším slova smyslu je malnutrice vnímána jako porucha výţivy související
s velkým deficitem hlavních nutričních substrátů, tj. zdrojů energie (sacharidů a tuků)
a deficitem proteinů, které hrají roli jak energetickou (hlavně při stavech podstatné stresové
zátěţe), tak substrátovou – pro výstavbu a regulaci funkce tkání a orgánů. Od pojmu
malnutrice se liší pojem karence, který představuje deficit jedné či více charakteristických
sloţek výţivy, od vitamínů, stopových prvků po esenciální mastné kyseliny, do jisté míry
se zde řadí i karence proteinů, vyjádřena deficitem esenciálních aminokyselin (Zadák,
2014, 33-35).
Nejčastěji se malnutricí chápe podvýţiva typická deficitem všech hlavních
energetických sloţek (sacharidů, tuků, proteinů) – malnutrice proteino-energetická. Jindy
se můţe jednat o malnutrici typickou vesměs deficitem biologicky hodnotného
proteinu - proteinová

malnutrice

kwashiorkorového

typu.

Proteinová

malnutrice

se objevuje u osob ţijících v potravně nevyhovujících podmínkách (chudých rozvojových
zemích, v industriální společnosti spíše u jedinců ţijících na okraji společnosti). Rovněţ
proteinový deficit s vyjádřením kwashiorkorového typu malnutrice lze zaznamenat
výjimečně v čisté formě. Jedná se sice o druh podvýţivy příznačný pro chudé rozvojové
země, ale reálně je častější v bohatých industriálně rozvinutých zemích včetně České
republiky.

Jde o situaci,

kdy je pacient

v kritickém stavu

po těţkých traumatech,

popáleninách nebo rozsáhlých operacích nedostatečně vyţivován, především co se týče
biologicky cenných proteinů s vysokým obsahem esenciálních aminokyselin. Tento typ
„kwashiorkor-like malnutrice“ je projevem buď neadekvátně zvládnutého nutričního
postupu v intenzivní péči, případně můţe být následkem protrahovaného kritického stavu
souvisejícího s těţkými infekčními epizodami a vleklým katabolismem (Zadák, 2014,
s. 33-35).
Tehdy se můţe rozvinout proteinová malnutrice (kwashiorkorového typu)
i při správně vedené nutriční podpoře a je to vţdy důsledek váţného a protrahovaného
ţivot ohroţujícího stavu. Nejběţněji je spouštěcím mechanismem kombinace nevhodně
pojaté

nutriční

podpory

a opakujících
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se,

závaţných

infekčních

epizod.

Proteino-energetická

malnutrice

s podstatně

převládajícím

deficitem

v oblasti

energetických substrátů (cukrů a tuků) se projevuje klinickým obrazem, který je především
ve starších textech označován jako marasmus a kachexie. Tento stav je typický podstatným
sníţením hmotnosti, ztrátou tukové tkáně i svalové hmoty a syndromem kachexie. Podle
příčiny lze rozlišit klinický obraz u jednotlivých onemocnění – nádorová kachexie,
kardiální kachexie, kachexie při chronických infekcích a zánětech – marasmus pacientů
trpících AIDS (Zadák, 2014, s. 33-35).
V souvislosti s podvýţivou zde není moţné opomenout poruchy výţivy. Poruchy
příjmu potravy prezentují soubor psychiatrických onemocnění, mezi která se řadí mentální
anorexie, mentální bulimie, psychogenní přejídání a další poruchy příjmu potravy
související s jinými psychickými poruchami. Společnou symptomatiku celé diagnostické
skupiny tvoří strach z tloušťky, nezdravý jídelní reţim orientovaný na sníţení hmotnosti
a zkreslené vnímání vlastního těla. Onemocnění doprovází pozvolný rozvoj psychických,
somatických a sociálních důsledků, malnutrice a patologického jídelního chování.
Poškozeny bývají mnohdy kognitivní funkce, rozvíjí se afektivní labilita nebo
dlouhodobější změny nálad, ztráta zájmů. Násobí se neřešené problémy v interpersonálních
vztazích, mnohdy se rozpadají rodinné vztahy včetně těch, které premorbidně výrazně
problematické nebyly. Důsledky poruch příjmu potravy mohou být dalekosáhlé
a zasahovat jak oblast somatickou, tak sociální. Způsobují někdy aţ ohroţení ţivota
pacientky (Papeţová, 2014, s. 63-69; Machová, Kubátková a kol., 2016, s. 198).
Mentální anorexie vzniká nejčastěji u dětí a adolescentů ve věku 12-13 let a typické
je pro ni sniţování váhy, které si pacientka (častěji ţeny, ale mohou být postiţeni i muţi)
záměrně způsobuje či sama udrţuje podváhu. Ta můţe vzniknout i v důsledku somatického
onemocnění a diety nejprve lékařem doporučené. U dospělých je typické BMI mezi
17,0 a 18,5 kg/m² se současnou anamnézou a psychickými obtíţemi jedince. Z mentální
anorexie se mnohdy vyvine mentální bulimie. Ta začíná zpravidla později, kolem 18 let
ţivota, ve vztahu k jejím charakteristikám (normální hmotnost) můţe být delší dobu
utajovaná. Léčba těchto onemocnění je zdlouhavá a náročná. Celospolečenské postoje
a mnohdy nevhodná medializace onemocnění rovněţ vedou k odmítání léčby a hledání
nesprávných alternativních postupů. Ty mnohdy oddalují započetí náleţité léčby, zvyšují
riziko chronifikace. Je nezbytné řešit včas nejen zdravotní, ale i legislativní problémy,
neboť schopnost posoudit své zdravotní ohroţení je u pacienta se závaţnou poruchou
příjmu potravy velice sníţena (Papeţová, 2014, s. 63-69).
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3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TĚLESNOU HMOTNOST
Tělesnou hmotnost můţe ve svém důsledku ovlivňovat několik různých faktorů,
ať uţ samostatně působících nebo ve vzájemné interakci. V této kapitole budou
představeny některé z nich.

3.1 Vliv stravy a pitného reţimu
Organismus potřebuje energii k zabezpečení své činnosti a stavební látky
k výstavbě tkání a orgánů. Obojí člověk získává v potravě. Správná výţiva je tudíţ taková,
která je vyváţená po stránce kvalitativní a kvantitativní a zabezpečuje organismu
pravidelný a dostatečný přísun energie a veškerých ţivin, minerálů, vitamínů a vody.
Z kvantitativního pohledu musí strava zajišťovat příjem energie odpovídající jejímu výdeji.
Příjem energie se má rovnat jejímu výdeji. Z toho důvodu lidé, kteří vykonávají lehkou
svalovou aktivitu (sedavá práce), mívají niţší energetické poţadavky na výţivu neţ ti, kteří
pracují fyzicky těţce. Velké energetické nároky má organismus také v dětství, během
dospívání, v těhotenství i při kojení. Při nadměrné konzumaci energeticky bohatší potravy,
která neodpovídá energetickému výdeji organismu, dochází k ukládání tuku v těle a vzniká
nadváha či obezita (Machová, Kubátková a kol., 2016, s. 17).
Z kvalitativního pohledu by strava sesterměla být hlavně vyváţená a rozmanitá,
aby člověk přijímal dostatečné mnoţství všech ţivin. Základní ţiviny tvoří bílkoviny, tuky
a sacharidy. Opomíjet nelze ani příjem vitaminů, minerálů a vody. Nevyváţená
či jednostranně zaměřená strava při nesprávných stravovacích zvyklostech můţe zapříčinit
nedostatek určitých ţivin, coţ můţe v důsledku vést k oslabení imunitního systému
a zvýšeného rizika kardiovaskulárních nebo nádorových onemocnění. Mezi výţivou
a zdravím jedince tak existuje těsná souvislost (Machová, Kubátková a kol., 2016, s. 17).
Lidské tělo získává látky ze šesti základních sloţek potravy: karbohydráz (cukrů),
proteinů (bílkovin), lipidů (tuků), vitamínů, minerálů a vody.Pro zdravou stravu, která
se podílí na udrţování správné hmotnosti je zapotřebí konzumovat vyrovnaný poměr ţivin,
který se skládá z 50 aţ 55 % sacharidů, 10 aţ 20 % bílkovin a 25 aţ 30 % tuků. Sacharidy
(cukry, glycidy) představují nejdůleţitější zdroj energie pro nervový systém a mozek
(velmi rychlý zdroj energie, ovšem s mnohem menší energetickou hodnotou neţ například
tuky). Bílkoviny (proteiny) jsou zase stavebním kamenem organismu i buněk, uplatňují
se i při metabolismu, hrají důleţitou úlohu při obranyschopnosti, tvorbě krve, při aktivitě
svalů, koloběhu látek aj. Tuky jsou také důleţité, ale hlavně ty nasycené, které jsou také
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zdrojem energie a umoţňují tělu vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích. Co se týče
nenasycených mastných kyselin, při jejich nadměrné konzumaci se ovšem zvyšuje riziko
zvyšování hladin LDL, cholesterolu – tedy i vzniku kardiovaskulárních nemocí (Čeledová
a Čevela, 2010, s. 56; Biffová, 2009, s. 26-27).
Důleţité pro správné stravování a udrţení si hmotnosti je i pravidelná strava a její
konzumace v menších porcích, zhruba 4-5krát denně (nerozvíjí se tak pocit hladu, čímţ
se zabrání nárazovému přejídání a následnému nabírání na váze). Sestry by měly dbát
na to, aby jejich energetický příjem nebyl vyšší neţ výdej (potom můţe docházet
ke zvyšování váhy). Je vhodné ze stravy vyloučit či sníţit příjem potravin z bílé mouky
a nahradit je celozrnnými. Tučné mléčné výrobky je vhodné nahradit zakysanými
a nízkotučnými. Na zdravé výţivě se podílí také konzumace masa, ale jen libového,
ne tučného, červeného. Do zdravého jídelníčku patří rovněţ ryby, alespoň dvakrát týdně
(Králová, 2009, s. 26-27).
Zmínit lze zde samozřejmě také význam vody (tekutin) v prevenci i léčebné výţivě.
Kvalita pitného reţimu a pravidelný příjem tekutin ve správném mnoţství ovlivňují
z dlouhodobého pohledu zdravotní stav organizmu. K nápojům, kterým by se sestry
z důvodu rizika nárůstu hmotnosti měly vyhýbat, případně je konzumovat pouze velmi
výjimečně, patří zejména různé „soft drinky“: limonády, kolové nápoje, ochucené
a slazené

minerální

vody,

energetické

nápoje,

nektary

apod.

Důvodem

je např. cukr - zvyšuje pocit ţízně, dodává „prázdné kalorie“, sacharóza se při vyšším
příjmu podílí na vzniku osteoporózy, oxid uhličitý, který současně s organickými
kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu, a kyselina fosforečná (součást
kolových nápojů) pravděpodobně zvyšuje potenciální riziko osteoporózy. O tom, jestli
je vhodné do pitného reţimu zařazovat i kávu a některé alkoholické nápoje, se vedou
diskuze (Jeligová a Koţíšek, 2010, s. 388-389).

3.2 Vliv pohybové aktivity
V České republice aţ 32 % dospělých vykazuje nízkou pohybovou aktivitu, 21 %
střední a 46 % vysokou fyzickou aktivitu. Největší rozdíly v pohybové aktivitě je moţné
zaznamenat mezi muţi a ţenami, a to ve věkové kategorii 18-39 let, nejmenší genderové
rozdíly se objevují u osob nad 65 let. Navíc faktem je, ţe podobně jako ve světě, i u nás
dochází

k poklesu

pohybové

aktivity

napříč

všemi

vrstvami

populace.

Týká

se to jak dospělých, tak i dětí a dospívajících. Co se však týče pohybové aktivity, platí,
ţe praktikovaná pohybová aktivita souvisí s průměrnou délkou ţivota. Lidé, kteří
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se pravidelně věnují pohybové aktivitě, většinou ţijí déle neţ lidé neaktivní. Oproti tomu
nízká fyzická aktivita zároveň s nedodrţováním zásad zdravé výţivy způsobuje nárůst
obezity v populaci (Antošová, a další, 2014, s. 99).
Pohybová aktivita má přitom mnoho pozitivních dopadů na lidský organismus,
od posílení srdečně-cévního systému, a tím eliminaci rizika např. infarktu nebo mrtvice
příznivým působením na metabolismus krevních lipidů (hlavně cholesterolu), sniţuje
se rovněţ riziko vzniku aterosklerózy (kornatění cév), kladné dopady lze zaznamenávat
i v prevenci osteoporózy a cukrovky II. typu. Pohybová aktivita se kladně odráţí
na jednostrannou aktivitou oslabené svaly, zejména zádové a břišní, a dochází k nápravě
svalové nerovnováhy. Pohybová aktivita také pomáhá odreagovat se od starostí v práci
či soukromí, odbourává stres, pomáhá tím psychice a posiluje imunitní systém. Současně
lze sledovat pozitivní vliv pohybové aktivity na vyrovnání poměru mezi příjmem
a výdejem energie a formování tvaru těla (Králová, 2009, s. 24-27).
Při uplatňování pohybové aktivity by ovšem sestry měly dodrţovat jisté zásady
a pravidla, jelikoţ i špatně nebo nevhodně volená pohybová aktivita můţe mít spíše
nepříznivé

důsledky

pro zdraví.

Je nezbytné

zohledňovat

zdravotní

stav.

Při srdečně-cévních nemocech, vysokém krevním tlaku či osteoporóze, by měla být
pohybová aktivita (její typ a mnoţství) konzultována s odborníkem. Ne kaţdá pohybová
aktivita je vhodná pro osoby s určitým typem onemocnění. Typickým příkladem
je nadváha nebo obezita, při nichţ je třeba se vyhnout sportům, při kterých se hodně skáče,
poskakuje, naráţí, dochází k prudkým změnám pohybu apod., jelikoţ při nadváze jsou
značně zatěţované klouby a vazy, které by neměly být dále přetěţovány nevhodným
pohybem. Je lepší se vyhnout třeba aerobiku, volejbalu, basketbalu, rychlejšímu běhu
po betonovém podkladu, tenisu, squashi atd., podobně jako pohybovým aktivitám s vyšší
tepovou frekvencí, u kterých nedochází ke spalování tuku, ale spíše cukru, např. spinning,
kick-box aerobik (Králová, 2009, s. 24-27).
Matoulek a Šupová však na druhou stranu uvádí, ţe pohybová aktivita má při léčbě
nadváhy a obezity nesporný vliv. O její účinnosti jako léčebného postupu v léčbě obezity
rozhodují frekvence, intenzita, čas trvání a typ pohybové aktivity. Ideální je zjistit
tzv. sportovní anamnézu, neboť je moţné mnohdy navázat na pohybové aktivity z dřívější
doby. Vyuţít je moţné pozitivní záţitky z minulosti během fyzické aktivity. Jako efektivní
pohybovou aktivitu lze pokládat frekvenci 3-4krát týdně, respektive obden. Při přestávkách
mezi jednotlivými cvičeními více neţ 48 hodin, se obvykle nedostaví adekvátní
dlouhodobý účinek tréninku, a i kdyţ dojde ke zlepšení tolerance zátěţe, nedochází
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k potřebnému zlepšení fyzické zdatnosti a zlepšení ostatních metabolických parametrů.
Při výběru druhu pohybové aktivity se doporučují tzv. aerobní pohybové aktivity, případně
se zařazováním

anaerobních

prvků.

Celkový

energetický

výdej

je vyšší

neţ např. při posilování. Preferovat je vhodné jednoduché pohybové aktivity, při kterých
není zapotřebí se učit sloţité pohybové vzorce, jelikoţ se jednodušeji udrţuje ideální
intenzita, respektive jednoduše se mění tempo podle aktuální zátěţe organismu. Pohybová
aktivita se však uplatňuje nejen při hubnutí, ale i při následném udrţení si nové, sníţené
váhy (Matoulek a Šupová, 2008, s. 654-657).
Na jednu stranu je moţné se domnívat, ţe především sestry mají poměrně fyzicky
namáhavou práci, tudíţ uţ nepotřebují věnovat čas pohybové aktivitě. Ovšem Valentín,
Valentínová a Kovács realizovali výzkum, ve kterém zjišťovali konkrétně pohybovou
aktivitu ve formě chůze. Vycházeli přitom z toho, ţe Světová zdravotnická organizace
(WHO) doporučuje denně ujít 10 000 kroků na to, aby se člověk udrţoval v kondici a byl
vitální. U zdravotních sester na odděleních, kde se práce soustředí v rámci oddělení
a u lůţek pacientů, ušly sestry za 8 hodinovou pracovní dobu průměrně jen 62 %
z doporučených 10 000 kroků za den. Faktem však je, ţe některé sestry pracují v rámci
12 hodinových směn a proto v práci mohou ujít kroků více, coţ však autoři nesledovali.
Z výsledků vyplynulo, ţe hranici 10 000 kroků za 8 hodinovou pracovní dobu není
pro sestry

jednoduché

dosáhnout.

Pohybovou

aktivitu

je tak vhodné

vykonávat

i po pracovní době (Valentín, a další, 2015, s. 214-216).

3.3 Stres a psychická pohoda
Stres můţeme vnímat v pozitivním slova smyslu, kdy pod určitým tlakem
dokáţeme zvládat výzvy a úkoly. Na druhou stranu nás stres můţe ovlivňovat negativně,
v případě, ţe tyto úkoly vnímáme jako nezvládnutelné a nad naše síly (Fontana, 2016,
s. 14-16).
Obecně lze říci, ţe cokoli přináší nějakou zátěţ, ohroţení nebo jen překračuje
moţnosti a síly sestry, přináší s sebou i stres. Stres pak v tomhle ohledu přináší reakce,
které připravují organismus na situaci, v níţ bude zapotřebí více energie, neţ je běţné.
Stres se nejčastěji projevuje zrychleným tepem, suchem v ústech, studenýma rukama.
Jde o krátkodobé projevy stresu. Ty velice rychle odezní. Ovšem závaţnější jsou projevy
stresu dlouhodobého, jehoţ dopady jsou závaţné aţ fatální skoro na všechny oblasti
lidského ţivota. Můţe zapříčinit jak závaţné fyzické potíţe a nemoci, tak i velice negativně
působí na psychiku, ale i na mezilidské vztahy (Ptáček a Kuţelová, 2010, s. 24-25).
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Stres se můţe projevovat jak nechutenstvím, tak i naopak sklony k přejídání,
coţ můţe vést k problémům s váhou. Časté bývají také trávicí potíţe, pálení ţáhy, které
se mohou projevit ve sníţení váhy v důsledku přísné diety, stejně jako v případě třeba
ţaludečních vředů. Dallman zjistil, ţe stres mimo jiné vyvolává sekreci glukokortikoidů,
které zvyšují motivaci k jídlu a inzulínu, který podporuje příjem potravy a vznik obezity.
Uspokojující příjem potravy pak sniţuje aktivitu v oblasti reakce na stres, coţ posiluje
stravovací návyk (Ptáčeka Kuţelová, 2010, s. 24-25; Dallman, 2010, s. 159-165).
Jak bylo uvedeno výše v této práci, stres je běţnou součástí práce všeobecné sestry.
Stres je však jedním z faktorů, které mohou způsobit onemocnění jedince. Ne všichni lidé
vystavení stresu ovšem onemocní. Stres můţe způsobit negativní změnu zdravotního stavu
buď přímo, nebo nepřímo. Za přímý vliv stresu lze obvykle povaţovat jeho vliv
na imunitní systém, endokrinní či nervový systém. Nepřímý je vliv stresu na chování
člověka, např. změna ţivotního stylu aj. Kdyţ je sestra ve stresu, je moţné u ní zaznamenat
zvýšenou pravděpodobnost chování neprospívajícího zdraví. Na zdraví má negativní vliv
především dlouhodobě působící stres. Ten můţe vyvolat různé tělesné poruchy,
např. ţaludeční vředy, vysoký krevní tlak či srdeční onemocnění. Můţe dojít i k poškození
imunitního systému, coţ se projeví ve sníţení odolnosti vůči virům nebo bakteriím. Stres
hraje roli u více neţ poloviny všech zdravotních problémů. Občasný výskyt stresorů
ale můţe být pozitivní, neboť zvyšuje odolnost (Machová, a další, 2016, s. 142).
Sestra je ohroţena i syndromem vyhoření, coţ je psychické vyčerpání v souvislosti
s dlouhodobým a intenzivním stresem. Tento syndrom má několik fází. Na začátku
je nadšení do práce, pak přichází střet s realitou, následuje obranná reakce ve formě apatie,
v práci vykoná jen to nejnutnější. Mohou se objevovat i bolesti hlavy, únava, deprese.
V tomto případě je ideální vyhledat pomoc odborníka, který jí pomůţe vhodnou
psychoterapií (Pešek a Praško, 2016, s. 16-20).
Déletrvající stres je moţné dlouhodobě vyřešit jen aktivní snahou o odstranění jeho
příčin a eventuálních dopadů. Léky nebo potravinové doplňky mohou sice za jistých
okolností pomoci zvládnout některé doprovodné problémy, například pocity úzkosti,
deprese apod., ale samotné řešení nepřinášejí. Stejně tak bylo ve výzkumech prokázáno,
ţe prostředky

pouţívané

pro krátkodobé

potlačení

některých

příznaků

stresů,

ať uţ je to uţívání tabáku, zvýšené pití kávy nebo alkoholu, zapříčiňují nejen neschopnost
zvládat stresové situace bez jejich podpory, ale v dlouhodobém horizontu i výrazně
závaţnější zdravotní problémy (Ptáček a Kuţelová, 2010, s. 24-25).
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3.4 Spánek a jeho vliv
Spánek prezentuje funkční stav organismu, pro který jsou charakteristické určité
behaviorální

rysy,

polysomnografická

manifestace

i specifické

neurofyziologické

vlastnosti. Behaviorálně je moţné spánek vymezit jako stav klidu s minimální pohybovou
aktivitou. Dochází při něm k omezenému vnímání vnějšího prostředí i nepatrnému
působení na zevní prostředí. Mentální aktivita mozku je ve spánku úplně odlišná
neţ v bdělém stavu (Nevšímalová, 2008, s. 778-785).
Dospělý člověk potřebuje denně zhruba šest aţ osm hodin spánku, v němţ
by se mělo nacházet kolem 20 % hlubokého a 20 % snového spánku. Potřeba spánku
se ovšem v průběhu vývoje lidského jedince mění. Novorozenec spí monofázicky
aţ 20 hodin denně s vyjímkou chvilek, kdy přijímá potravu. Při dospívání mozku
se potřeba spánku sniţuje, batole spí polyfázicky, poté bifázicky. V dospělosti člověk spí
monofázicky 6 aţ 9 hodin, přičemţ potřeba spánku kaţdého jedince je individuálně
odlišná. Krátkým spáčům (shortsleepers) stačí 3-5 hodin spánku, dlouzí spáči (long
sleepers) potřebují spát více neţ 9 hodin. Ve stáří se pak zase potřeba spánku sniţuje,
objevují se mikrospánky během dne, eventuálně se spánek stává opět polyfázickým
(Borzová, a další, 2009, s. 12; Hynek, 2001, s. 455-459).
Dlouhodobý nedostatek spánku způsobuje změny podobné stárnutí, coţ vyplývá
z faktu, ţe hluboký spánek se pozitivně odráţí na obnově buněk a tkání, k čemuţ
při nedostatku spánku pochopitelně nedochází. Hynek doplňuje, ţe nedostatek nebo špatná
kvalita spánku můţe způsobovat jistou tíseň, případně dochází aţ k narušení sociální
či profesní funkce jedince. Sýkorová naznačuje, ţe i kdyţ potíţe se spánkem se týkají
vesměs celé populace, ţen i muţů, dětí i dospělých, častěji postihují seniory, z nichţ
většina hůře usíná a v noci se častěji budí. Pak se dlouhé hodiny obracejí v posteli a spánek
nepřichází. Problémy se spánkem se negativně odráţejí hlavně na celkové kondici jedince.
Člověk uţ unavený vstává, je „rozlámaný“ a celý den můţe být popuzený, ospalý
a vyčerpaný. Projevovat se můţe nepozorností, prodluţuje se doba reakce na podněty,
coţ můţe negativně ovlivnit vznik pracovních úrazů, nebo zvýšit riziko autohavárií
zaviněných mikro spánkem apod. (Borzová, a další, 2009, s. 12; Hynek, 2001, s. 455-459;
Sýkorová, 2006, s. 22-23).
Chronická nespavost, případně také záměrné zkracování spánku je rizikovým
faktorem rozvoje kardiovaskulárních komplikací, nadváhy, diabetu, duševních onemocnění
včetně lability nálad a kognitivních dysfunkcí i mnoha jiných problémů. Fyziologický
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cirkadiánní rytmus s převládající úlohou biologických hodin, které slaďují rytmus
periferních orgánů, a tím i jejich mitotickou aktivitu, je určitou obranou před vznikem
nádorových procesů. Poruchy spánku je tak zapotřebí včas a řádně diagnostikovat.
Celosvětově je důraz kladen na spánkovou tématiku jako součást preventivní medicíny
a na její vztah k riziku vzniku civilizačních chorob (Nevšímalová, 2008, s. 778-785).
Některé primární nemoci spánku a bdění, hlavně narkolepsie, způsobují obezitu.
Krátké trvání spánku nebo i nekvalitní noční spánek bývají asociovány s obezitou,
coţ objasňují některé neuroendokrinologické studie. Obezita způsobuje obstrukční
spánkovou apnoi a syndrom hypoventilace-obezita, pro které je typický nekvalitní noční
spánek a nadměrná denní spavost. Vztah spánku a obezity je těsný a vzájemný. Změny
trvání a kvality spánku mají vliv na vznik obezity a obecně energetický metabolismus.
Naopak obezita způsobuje pak nekvalitní noční spánek a sekundárně vede k nadměrné
denní spavosti. Určité poruchy spánku a bdění indukují vznik obezity, a to buď intervencí
do řízení energetického metabolismu jedince, nebo ovlivňováním jeho chování (Šonka,
2008, s. 684-687).

3.5 Nemoci ovlivňující tělesnou váhu
Obézní nemocní bývají provázeni polymorbiditou. U obézních především
s androidní formou se potkáváme s faktory metabolického syndromu – např. hypertenze,
dyslipidémie, diabetes. Obézní člověk můţe trpět i mnoha dalšími častými komorbiditami,
kdy se jedná

o onemocnění

buď

s jasným

patogenetickým

vztahem

na obezitu

např. sterilita, nepravidelnost cyklu, deprese, nebo o onemocnění běţná v populaci
primárně bez zjevného vztahu k obezitě, např. epilepsie, schizofrenie. Průměrná hmotnost
diabetiků II. typu se v České republice pohybuje na hranici nadváhy a 1. stupně obezity
a to znamená, ţe zhruba polovina diabetiků v České republice je obézních a více
neţ třetina má nadváhu. Vzestup hmotnosti je přitom jiţ charakteristický pro období před
vznikem diabetu II. typu. I diabetici I. typu ţijí ve shodném prostředí jako zbytek
populace – jsou tak vystavováni nedostatku pohybové aktivity a vysokoenergetické stravě.
Proto i oni bývají v současnosti mnohdy obézní. I kdyţ se to často říká, obezita nesouvisí
s onemocněním štítné ţlázy (hypotyreózou). Dříve ţeny přibíraly na váze při hormonální
léčbě neplodnosti, coţ zdůrazňuje ještě to, ţe mnoho obézních ţen má syndrom
polycystických ovarií, a tím jsou náchylnější ke vzniku obezity, diabetu a dalších sloţek
metabolického syndromu (Svačina, 2008, s. 674-677).
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Meisnerová naopak uvádí vztah nemoci ke sníţení váhy. Zmiňuje hlavně
onkologická onemocnění. Některá nádorová onemocnění jsou charakteristická zvýšeným
rizikem rozvoje podvýţivy, jedná se o tzv. nutričně rizikové diagnózy. Patří k nim nádory
hlavy a krku, jícnu, ţaludku, ţlučových cest, slinivky břišní nebo pokročilý nádor tlustého
střeva či tumory mediastina a lymfomy, které utiskují zaţívací trakt. K nutričně rizikovým
diagnózám

se řadí

rovněţ

generalizované

nádorové

onemocnění

či onemocnění

se systémovými symptomy – febrilní stav nebo hubnutí. Za rizikovou je moţné povaţovat
i chemoterapii, která je příčinou vzniku zvracení nebo mukozitidy zaţívacího traktu
(Meisnerová, 2017, s. 24-28).
Svačina dává do souvislosti s tělesnou váhou také uţívání různých léků. Celá řada
farmak ovlivňuje hmotnost jako jeden z vedlejších účinků. Patří k nim zejména
antidiabetika, antihypertenzíva, psychofarmaka, antiepileptika, antidepresiva a hormonální
léky. Navíc po antidiabetikách a nejčastěji po inzulínu se hmotnost nadále zvyšuje.
Nepříjemným
psychofarmaky,

vedlejším
nejvíce

účinkem

je zvyšování

u klasických

tělesné

neuroleptik

váhy

rovněţ

a tricyklických

u terapie

antidepresiv.

I po medikamentech, u kterých je vedlejším účinkem zvýšení hmotnosti, lze zaznamenat
pacienty s váhovým úbytkem (Svačina, 2008, s. 674-677).
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PRAKTICKÁ ČÁST
4 FORMULACE PROBLÉMU
Nepravidelný reţim a práce na směny vedou k tomu, ţe všeobecné sestry nejsou
schopny dodrţovat pravidelný pohybový a stravovací reţim, který vede k negativnímu
působení na jejich tělesnou hmotnost.
Položili jsme si tedy otázku, zda má práce všeobecné sestry vliv na tělesnou
hmotnost?
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5 CÍL VÝZKUMU
Cílem praktické části práce je zjistit, zda má práce všeobecné sestry vliv na váhové
přírůstky nebo úbytky sester a na základě toho doporučit vhodný pohybový a stravovací
reţim sestrám pracujícím ve směnném provozu.

5.1 Dílčí cíle
1) Zjistit, zda mají sestry moţnost pravidelného stravování.
2) Zjistit, zda mají sestry dostatečný a pravidelný pitný reţim.
3) Zjistit, zda sestry zastávají zdravý ţivotní styl.
4) Vytvoření doporučení vhodného pohybového reţimu a stravování pro sestry.
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6 VÝZKUMNÉ PŘEDPOKLADY
1) Předpokládám, ţe sestry nemají moţnost pravidelného stravování.
2) Předpokládám, ţe sestry nemají dostatečný a pravidelný pitný reţim.
3) Předpokládám, ţe sestry nezastávají zdravý ţivotní styl.
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7 DRUH VÝZKUMU A VÝBĚR METODIKY
Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala kvantitativní výzkum.

7.1 Metoda sběru dat
Pro výzkumné šetření v této práci byla zvolena metoda dotazníkového šetření.
Jandourek dotazník popisuje jako „…formulář určený respondentovi, tedy osobě
dotazované během výzkumu dotazníkem“ (Jandourek, 2008, s. 45). V dotazníku
se pro respondenty připravují otázky a varianty odpovědí, eventuálně je moţné nechávat
místo na spontánní odpověď.
Pro toto konkrétní výzkumné šetření byl vytvořen dotazník s celkem 26 uzavřenými
nebo polo uzavřenými otázkami (s moţností vlastní odpovědi, pakliţe si respondent
nevybral mezi nabízenými). Jedna z otázek byla vytvořena jako otázka volná,
kde respondenti doplňovali vlastní odpověď. První čtyři otázky byly informační, zjišťovaly
pohlaví a věk respondentů, v rámci další otázky byli respondenti dotazováni na jejich
pracovní reţim a také na nejvyšší dosaţené vzdělání. Ostatní otázky uţ se věnovaly tématu
ţivotního stylu sester.
V úvodu dotazníku bylo respondentům vysvětleno, k jakému účelu dotazník slouţí
a jak mají dotazník vyplňovat. Respondenti byli také seznámeni s tím, ţe je dotazování
anonymní a není tudíţ třeba jej podepisovat nebo uvádět další detailnější informace.
Na konci bylo v dotazníku vysloveno poděkování respondentům.

7.2 Charakteristika souboru
Respondenti byli do výzkumu vybíráni cíleně. V rámci výzkumného šetření byly
zvoleny všeobecné sestry pracující výlučně ve směnném provozu na interním oddělení
ve FN Plzeň a v Nemocnicích Plzeňského kraje, a.s. Předpokladem pro volbu a zapojení
těchto sester do výzkumu bylo, ţe na interním oddělení je práce všeobecné sestry
konstantní s přihlédnutím na několik proměnných a v závislosti na aktuální demografické
situaci obyvatel (práce ve dne, v noci, starší lidé, častější úmrtí). Pro dotazníkové šetření
pak byli vybíráni respondenti ve věku nad 18 let. Nezáleţelo na pohlaví, délce praxe
či jiných faktorech.
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7.3 Organizace výzkumu
Po vytvoření dotazníku byla provedena pilotní studie na 10 respondentech, která
odhalila nepřesnosti v poloţených otázkách, a po úpravě byl dotazník distribuován
do nemocnic.
Oslovování respondentů proběhlo po předešlé domluvě s vedením nemocnice,
kterým byla podána ţádost o výzkumné šetření. Po udělení souhlasu s výzkumným
šetřením byly dotazníky v papírové podobě dovezeny na konkrétní pracoviště a předány
vrchním či staničním sestrám, které poté jednotlivé dotazníky sestrám distribuovaly
a předaly pokyny k vyplňování. Na vyplňování dotazníku bylo sestrám ponecháno celkem
30 dní, neboť bylo zapotřebí oslovit co nejvíce respondentů a jelikoţ pracují na směnný
provoz, tak nebylo v jeden den moţné oslovit všechny. Po odevzdání dotazníků byla data
kompletována

a přepisována

do souboru

v programu

a vynášena do grafů.
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MS

Excel,

vyhodnocována

8 VÝSLEDKY A JEJICH VYHODNOCENÍ
Celkem bylo rozdáno mezi respondenty 120 dotazníků. Zpět se správně
a kompletně vyplněných vrátilo 106. Návratnost činila tedy 88,3 %. Dále jsou jiţ v grafech
zobrazeny jednotlivé otázky a jejich odpovědi.
1) Uveďte prosím Vaše pohlaví:
Graf 1 Pohlaví respondentů
120,0
100,0

96,2

80,0
60,0
40,0
20,0
3,8
0,0
Žena

Muž

Zdroj: Vlastní
Mezi respondenty převládaly ţeny, které tvořily 96,2 % dotázaných respondentů.
Jen 3,8 % dotázaných tvořili muţi.
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2) Sdělte prosím Váš věk:
Graf 2 Věk respondentů
45,0

40,6

40,0
35,0
30,0

28,3
24,5

25,0
20,0
15,0
10,0

6,6

5,0

0,0
20 – 30

31 – 45

46 – 59

60 – více

Zdroj: Vlastní
Nejčetnější skupinou byli respondenti ve věku 31 aţ 45 let (40,6 %). Respondentů
ve věku 20 aţ 30 let bylo 28,3 %. Dále bylo 24,5 % dotázaných respondentů ve věku
46 aţ 59 let. Jen 6,6 % dotázaných bylo ve věku nad 60 let.
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3) Napište, jaký je Váš pracovní reţim?
Graf 3 Popis pracovního reţimu respondentů
120,0
100,0

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

0,0

0,0

Jednosměnný

Dvousměnný

Nepřetržitý

Zdroj: Vlastní
Všech 100 % dotázaných respondentů uvedlo, ţe v nemocnicích pracují v rámci
nepřetrţitého pracovního reţimu, tedy ranní, odpolední a noční směny. Jedná
se bezpochyby o psychicky i fyzicky nejnáročnější pracovní reţim.
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4) Uveďte Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání:
Graf 4 Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů
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60,0

58,5
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40,0
30,0
18,9

20,0

22,6

10,0
0,0
Středoškolské s
maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

Zdroj: Vlastní
Větší polovina dotázaných respondentů odpověděla, ţe jejich nejvyšší dosaţené
vzdělání je středoškolské s maturitou (58,5 %). Poté 22,6 % odpovědělo, ţe jejich nejvyšší
dosaţené vzdělání je vysokoškolské. Zbývajících 18,9 % dotázaných pak odpovědělo,
ţe jejich nejvyšší dosaţené vzdělání je vyšší odborné.
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5) Jak dlouho vykonáváte povolání všeobecné sestry?
Graf 5 Délka praxe povolání všeobecné sestry
45,0
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35,0
27,4

30,0
25,0
20,0

17,0

17,0

Méně jak 5 let
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5,0

0,0
10 – 20

Více jak 20 let

Zdroj: Vlastní
Nejvíce dotázaných respondentů zde odpovědělo, ţe jako všeobecné sestry mají
praxi v délce více neţ 20 let (38,6 %). Dále odpovědělo 27,4 % dotázaných sester, ţe jako
všeobecné sestry pracují 10 aţ 20 let. Dalších 17,0 % dotázaných respondentů následně
uvedlo, ţe jako všeobecné sestry pracují mezi 5 aţ 10 let a zbylých 17,0 % dotázaných
respondentů uvedlo praxi v délce do 5 let.
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6) Uveďte prosím Vaši váhu v kg a Vaši výšku v cm:
Graf 6 BMI sester z uvedené váhy a výšky
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43,4

45,0
40,0

33,0

35,0
30,0

23,6

25,0
20,0
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10,0
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0,0

0,0
pod 18,5

0,0
18,5-24,9

25-29,9

30-39,9

40 a více

Zdroj: Vlastní
Na tuto otázku měly všeobecné sestry odpovědět tak, ţe napíší svou váhu a výšku.
V grafu je však zobrazen index BMI, který se následně z uvedených údajů vypočítal
u kaţdého respondenta zvlášť. Index BMI byl pro porovnání zvolen z důvodu, ţe je více
vypovídající a je na první pohled moţné porovnat, kolik sester bylo v rámci normální váhy,
kolik s nadváhou či obezitou aj.
Z grafu tedy vyplývá, ţe ani jedna z dotázaných sester nebyla v pásmu podvýţivy.
Ovšem také je moţné si všimnout, ţe jen necelá polovina respondentů byla v pásmu
normální váhy (43,4 %). Dalších 33,0 % respondentů bylo moţné vyhodnotit jako
s nadváhou. Zbývajících 23,6 % dotázaných bylo zařazeno do kategorie obezita I. stupně.
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7) Sdělte prosím, zda jste za dobu, co vykonáváte práci všeobecné sestry,
přibrali či zhubnuli? Pokud ano, o kolik kilogramů?
U této otázky jsou uvedeny grafy dva, a to pro lepší přehlednost. V prvním grafu
jsou uvedeni respondenti, kteří přibrali a v druhém ti, kteří zhubli nebo zůstali na stejné
váze. Z grafů níţe vyplývá, ţe 71,1 % dotázaných respondentů přibralo, 7,5 % si udrţelo
stálou váhu a zbylých 21,4 % dotázaných zhublo.
Graf 7 Sestry, které během výkonu jejich povolání přibraly na váze
30,0
25,5
25,0
20,0

17,3
15,1

15,0

13,2

10,0
5,0
0,0
plus 3 kg

plus 3-5 kg

plus 6-10 kg

plus více než 10
kg

Zdroj: Vlastní
Jak je vidět, všeobecných sester, které přibraly na váze, bylo více. Konkrétně jich
nejvíce (více neţ třetina) uvedlo, ţe přibraly mezi 6 aţ 10 kg (25,5 %). Dalších 17,3 %
uvedlo, ţe se jim podařilo přibrat dokonce více neţ 10 kg. Následně 15,1 % dotázaných
uvedlo, ţe přibraly méně neţ 3 kg a 13,2 % dotázaných sester uvedlo, ţe se jim váha
zvýšila mezi 3 aţ 5 kg.
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Graf 8 Sestry, které během výkonu jejich povolání zhubly nebo zůstaly na stejné váze
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2,0
1,0
0,0
stálá váha

Zdroj: Vlastní
Na výše uvedeném grafu jsou tedy zmíněni ti respondenti, kteří zhubli, kromě
7,5 % dotázaných, kteří si drţí stále stejnou váhu. Následně pak 8,5 % dotázaných uvedlo,
ţe se jim podařilo shodit více neţ 10 kg. Následně 3,8 % dotázaných uvedlo, ţe zhubli
mezi 6 aţ 10 kg. Dalších 4,7 % dotázaných pak uvedlo, ţe zhubli mezi 3 aţ 5 kg a poslední
4,2 % respondentů zhublo méně neţ 3 kg.
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8) Napište prosím, kolikrát během směny jíte?
Graf 9 Strava respondentů během směny
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Zdroj: Vlastní
Během pracovní směny se více neţ polovina dotázaných (53,8 %) stihne najíst 2x.
Dalších 27,4 % uvádělo, ţe se nají i 3x během své pracovní směny. Následujících 10,4 %
dotázaných uvedlo, ţe se během směny nají jen 1x. 4,7 % dotázaných uvedlo, ţe se stihnou
najíst dokonce 4x. Zbývajících 3,7 % dotázaných uvedlo, ţe během směny nají i 5x a více.
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9) Uveďte prosím, zda pravidelně jíte?
Graf 10 Pravidelnost stravy respondentů
80,0

73,6

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

26,4
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Zdroj: Vlastní
Pravidelnost stravy nebyla respondenty příliš potvrzována. Konkrétně 73,6 %
dotázaných respondentů odpovědělo, ţe pravidelně nejí. Důvody pak respondenti uváděli
především ty, ţe na to nemají čas, mají moc práce, případně bývají během práce, kdy mají
mít přestávku nebo si udělají pauzu na jídlo vyrušováni, a to jak pacienty, kteří
na ně zvoní, nebo i návštěvami či náhlou potřebou jejich zásahu apod. Jen 26,4 %
dotázaných respondentů uvedlo, ţe se stravuje pravidelně.
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10) Uveďte prosím, zda své jídlo sníte bez přerušení a v klidu?
Graf 11 Zkušenosti s klidnou konzumací jídla u respondentů
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Zdroj: Vlastní
Podobně

jak uţ naznačily odpovědi

u předchozí

otázky,

i zde se potvrdilo,

ţe se respondenti nestravují pravidelně. Více neţ tři čtvrtiny uvedly, ţe si své jídlo nesní
bez přerušení a v klidu. Důvody zde byly podobné jako u předešlé otázky. Tedy nedostatek
času, moc práce a vyrušování pacienty, lékaři, zvoněním pacientů apod. Jen 23,6 %
dotázaných uvedlo, ţe si své jídlo bez problémů sní v klidu a bez přerušení.
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11) Sdělte prosím, kolik vypijete tekutin během své pracovní doby?
Graf 12 Pitný reţim respondentů
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Zdroj: Vlastní
Během pracovní směny nejvíce dotázaných respondentů (51,9 %), více
neţ polovina z nich, vypije mezi 0,5 aţ 1l tekutin. Dalších 34,0 % dotázaných uvedlo,
ţe vypijí během směny mezi 1 aţ 1,5l tekutin. Zbylých 14,1 % dotázaných uvedlo,
ţe vypijí během pracovní směny mezi 1,5 aţ 2,5l tekutin. Více neţ 2,5l vypitých tekutin
během směny neuvedl ani jeden z dotázaných respondentů.
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12) Napište prosím, zda pijete pravidelně?
Graf 13 Pravidelnost pitného reţimu respondentů
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Zdroj: Vlastní
Pravidelnost pitného reţimu zde respondenti opět nepotvrdili. Celých 63,2 %
dotázaných odpovědělo, ţe nepijí pravidelně. Zbývajících 36,8 % dotázaných odpovědělo,
ţe pijí pravidelně.
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13) Uveďte prosím, jakému druhu tekutin dáváte přednost? (můţete zvolit více
odpovědí)
Graf 14 Skladba pitného reţimu respondentů
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Zdroj: Vlastní
Z různých druhů tekutin, které je moţné konzumovat, více neţ polovina dotázaných
respondentů (60,4 %) uvedlo, ţe upřednostňují v konzumaci tekutin vodu nebo minerální
vodu. Dalších 39,6 % dotázaných uvedlo, ţe upřednostňují čaj, stejně tak dalších 39,6 %
dotázaných uvedlo, ţe upřednostňují v pitném reţimu kávu (která se ale do pitného reţimu
přirozeně nezapočítává). Dále poté 17,9 % dotázaných odpovědělo, ţe upřednostňují
slazené minerální vody nebo nápoje. Zbylých 4,7 % se přiznalo k tomu, ţe upřednostňují
v pitném reţimu dokonce energetické nápoje.
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14) Napište, zda kouříte?
Graf 15 Kouření mezi respondenty
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Zdroj: Vlastní
Jak je vidět, větší polovina respondentů aktuálně nepatří mezi kuřáky. Konkrétně
40,6 % dotázaných uvedlo, ţe nekouří a ani v minulosti nikdy nekouřili. Dalších 23,5 %
pak uvedlo, ţe aktuálně nekouří, ale v minulosti byli kuřáky. Občas se ke kouření přiznalo
17,0 % dotázaných respondentů. Zbylých 18,9 % dotázaných pak uvedlo, ţe kouří
a konkrétně nejvíce z nich uvedlo, ţe kolem 10 cigaret za den. Jeden respondent uvedl,
ţe dokonce aţ 16 cigaret za den, dále ale uváděli respondenti třeba jen 1, 2 nebo
do 5 cigaret denně.
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15) Uveďte prosím, co máte během Vašeho volného času nejraději: (můţete
zvolit více odpovědí)
Graf 16 Trávení volného času respondenty
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Zdroj: Vlastní
Na tuto otázku mohli respondenti zvolit více neţ jednu odpověď, tudíţ jsou
odpovědi v grafu zobrazeny tak, ţe je u kaţdé varianty uvedeno procento z celkového
počtu respondentů. Z uvedeného grafu vyplývá, ţe více neţ polovina dotázaných
respondentů (66,0 %) uvedla, ţe nejraději tráví volný čas se svou rodinou. Další varianty
odpovědí byly celkem variabilně rozděleny. Například 38,7 % dotázaných respondentů
uvedlo, ţe tráví rádi volný čas procházkami. Dále pak 36,8 % dotázaných uvedlo, ţe čte
knihy, 32,1 % uvedlo, ţe rádi navštěvují kina, divadla nebo koncerty. Dále 29,2 % zmínilo,
ţe upřednostňují trávení volného času s přáteli. Pro 28,3 % dotázaných je nejoblíbenějším
způsobem trávení volného času sledování televize. Jen 27,4 % dotázaných uvedlo,
ţe nejraději tráví volný čas sportem. Dále 5,7 % dotázaných uvedlo moţnost jiné. V rámci
této moţnost respondenti doplnili, ţe jde o trávení volného času na internetu a počítači,
dále na zahradě, chalupě, cestováním nebo skládáním puzzle.
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16) Uveďte prosím, jak často se aktivně pohybujete (např. rychlejší chůze,
pomalejší běh, plavání…) v rozsahu nejméně 30 min.?
Graf 17 Trávení volného času aktivním pohybem
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Zdroj: Vlastní
Aktivnímu pohybu se kaţdý den podle uvedeného grafu věnuje pouhých 18,9 %
dotázaných respondentů. Pouhých 5,7 % dotázaných uvedlo, ţe se aktivnímu pohybu
věnují 5x aţ 6x za týden. Dalších 10,4 % dotázaných uvedlo, ţe aktivně sportují
či se pohybují 3x aţ 4x týdně. Jednou či dvakrát za týden se aktivnímu pohybu věnuje více
neţ třetina dotázaných (25,5 %). Nejvíce odpovědí bylo u varianty, příleţitostného
aktivního pohybu, a to 38,6 %. Nikdy se aktivnímu pohybu nevěnuje 0,9 % dotázaných.
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17) Sdělte prosím průměrnou délku Vašeho spánku?
Graf 18 Délka spánku u respondentů
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Zdroj: Vlastní
Větší polovina dotázaných (65,1 %) zde uvedla, ţe průměrně spí kolem
6 aţ 10 hodin denně. Pět a méně hodin denně spánku potvrdilo celkem 32,1 % dotázaných
respondentů. Více neţ 10 hodin spánku si dopřává pouhých 2,8 % dotázaných. Větší
polovina dotázaných si tedy dopřává řádného spánku.

50

18) Uveďte, zda byste označil/a Váš spánek za kvalitní?
Graf 19 Hodnocení spánku respondenty
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Zdroj: Vlastní
U této otázky více neţ polovina dotázaných (52,8 %) potvrdila, ţe by svůj spánek
označili za kvalitní. Ovšem poměrně dost respondentů (47,2 %) uvedlo, ţe by svůj spánek
jako kvalitní bohuţel nezhodnotili.
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19) Uveďte, jestli máte problémy se spánkem?
Graf 20 Problémy se spánkem u respondentů
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Zdroj: Vlastní
Problémy se spánkem však větší polovina dotázaných (56,6 %) nepotvrdila.
Zbývajících 43,4 % ovšem uvedlo, ţe mají určité problémy se spánkem. U této otázky měli
respondenti moţnost detailněji popsat, o jaké problémy se jedná. Nejčastěji zde tedy
uváděli, ţe se jedná o časté buzení, problémy s usínáním, nedostatkem spánku, jeho
nepravidelnost nebo potřebu mít ticho na spaní, které se jim nedostává.

52

20) Napište, zda býváte unaven/a v rámci výkonu Vašeho povolání?
Graf 21 Únava u respondentů během výkonu práce
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Zdroj: Vlastní
Více neţ polovina dotázaných (61,3 %) na tuto otázku odpovědělo, ţe se cítí být
v rámci výkonu jejich povolání unaveni, a to jak fyzicky, tak psychicky. Pouhých 5,7 %
dotázaných uvedlo, ţe se necítí být ze své práce vůbec nijak unaveni. Dalších 15,1 %
respondentů pak sdělilo, ţe se cítí být unavení, ale pouze fyzicky. Zbylých 17,9 %
pak uvedlo, ţe se cítí být unaveni výlučně psychicky z povolání všeobecné sestry.
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21) Sdělte prosím, zda zaţíváte stres v rámci výkonu Vašeho povolání?
Graf 22 Zkušenost respondentů se stresem v rámci výkonu povolání
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Zdroj: Vlastní
Zaţívání stresu v povolání všeobecné sestry potvrdila značná většina dotázaných
sester. Konkrétně 47,2 % dotázaných uvedlo, ţe zaţívají v rámci výkonu svého povolání
stres, dalších 39,6 % dotázaných pak uvedlo, ţe spíše zaţívají stres v rámci výkonu svého
povolání. Jen 8,5 % dotázaných uvedlo, ţe spíše nezaţívají ve svém povolání stres
a pouhých 4,7 % dotázaných uvedlo, ţe nezaţívají ţádný stres ve své práci.
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22) Pokud jste zvolil/a u otázky č. 21 moţnost ano nebo spíše ano, napište
prosím, důvod Vašeho stresu? (můţete zvolit více moţností)
Graf 23 Důvody stresu respondentů
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Zdroj: Vlastní
Na tuto otázku odpovědělo pouze 92 respondentů, tedy ti, kteří odpověděli kladně
na předchozí otázku. 100 % zahrnuje těchto 92 respondentů. U této otázky mohli zvolit
více neţ jednu odpověď. Lze si všimnout, ţe nejvíce z dotázaných respondentů
odpovědělo, ţe stres jim způsobuje náročnost jejich práce (64,1 %). Dále také 55,4 %
dotázaných respondentů odpovědělo, ţe jim stres působí velké mnoţství práce. Pro 38,0 %
dotázaných

je největším

stresorem

v zaměstnání

nedostatek

času,

pro 23,9

%

je to nevhodné chování pacientů nebo jejich rodin vůči nim.
Dále 20,7 % dotázaných respondentů uvedlo, ţe značným stresorem v práci
je pro ně i nepravidelnost v jídle. Dalších 10,9 % dotázaných respondentů uvedlo i jiné
neţ uvedené stresory, konkrétně pak úmrtí pacienta, předávání pozůstalostí a dalších
souvisejících činností, ale zmiňován byl i nedostatek nelékařských zdravotnických
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pracovníků, a to dlouhodobě. Jen pro 9,8 % dotázaných je velkým stresorem nedostatek
spánku, pro 9,8 % je stresující i špatná týmová spolupráce na pracovišti.
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23) Pokud jste zvolil/a u otázky č. 21 moţnost ano nebo spíše ano, napište
prosím, jakým způsobem ventilujete Váš stres? (můţete zvolit více moţností)
Graf 24 Způsoby zvládání stresu u respondentů
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Zdroj: Vlastní
Nejvíce z dotázaných respondentů uvedlo, ţe stres odbourávají se svými přáteli
(44,6 %). Pro 33,7 % dotázaných je nejlepším způsobem, jak odbourat stres pohyb.
Pro 20,7 % dotázaných je způsobem, jak odbourat stres kouření cigaret. Pro 19,6 %
dotázaných je způsobem odbourávání stresu jídlo. 12,0 % dotázaných odpovědělo,
ţe nemají ţádný specifický způsob, kterým odbourávají stres. Dále 10,9 % uvedlo také
moţnost jinak, kde uváděli respondenti sport, trávení volného času s rodinou, odpočinkem,
samotou, na internetu, těţkou fyzickou prací (štípáním dříví), kávou, či procházkami
s pejskem. Poté 9,8 % dotázaných přiznalo, ţe se odbourávat stres snaţí sklenkou
alkoholu, dalších 4,3 % pak uţíváním léků. Ani jeden respondent nepotvrdil, ţe by to řešil
s odborníkem (psycholog).
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24) Uveďte prosím, jak byste ohodnotil/a Váš zdravotní stav?
Graf 25 Hodnocení zdravotního stavu respondenty
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Zdroj: Vlastní
Svůj zdravotní stav ohodnotila více neţ polovina dotázaných respondentů kladně
(74,5 %). Konkrétně 17,9 % dotázaných uvedlo, ţe by svůj zdravotní stav zhodnotili jako
výborný, dalších 56,6 % dotázaných jej zhodnotilo jako dobrý. Dalších 21,7 %
respondentů svůj zdravotní stav zhodnotilo jako uspokojivý. Zbylých 3,8 % dotázaných
odpovědělo, ţe se jim jejich zdravotní stav jeví jako špatný.
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25) Napište

prosím,

zda máte

nějaké

zdravotní

potíţe

(trvající

déle

neţ 6 měsíců), o kterých si myslíte, ţe souvisí s Vaší prací?
Graf 26 Zdravotní potíţe respondentů
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Větší polovina dotázaných respondentů odpověděla (61,3 %), ţe u sebe nevnímá
nějaké zdravotní potíţe (trvající déle neţ 6 měsíců), o kterých si myslí, ţe souvisí s jejich
prací. Zbylých 38,7 % dotázaných uvedené tvrzení potvrdilo, tedy ţe u sebe vnímají
zdravotní potíţe související s jejich prací. Jednalo se především o bolesti zad, bolesti
nohou, kloubů, hlavy a břicha. Dále pak zmiňovali otoky nohou, křeče v nohách, varixy,
diabetes mellitus, gynekologické problémy, úzkosti, deprese, lupénka, ţlučníkové
záchvaty, hypertenzi, hypothyreozu, nespavost, tachykardie, výhřez ploténky, astma,
únava. Jak je vidět, zdravotních problémů souvisejících s prací všeobecné sestry uvedli
respondenti opravdu značné mnoţství.
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26) Sdělte prosím, zda si myslíte, ţe zastáváte zdravý ţivotní styl?
Graf 27 Názory na uplatňování zdravého ţivotního stylu respondenty
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Zdroj: Vlastní
Jen o něco více neţ polovina respondentů uvedla, ţe si myslí, ţe zastávají zdravý
ţivotní styl (51,9 %). Konkrétně ale jen 9,4 % dotázaných odpovědělo, ţe si myslí,
ţe zastávají zdravý ţivotní styl. Dalších 42,5 % dotázaných pak odpovědělo, ţe si myslí,
ţe spíše zastávají zdravý ţivotní styl. Poté uvedlo dalších 23,6 % dotázaných, ţe si myslí,
ţe spíše nezastávají zdravý ţivotní styl, dalších 17,9 % uvedlo, ţe určitě nezastávají zdravý
ţivotní styl. Zbývajících 6,6 % dotázaných pak uvedlo, ţe neví, jestli zastávají zdravý
ţivotní styl.
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9 DOPORUČENÍ VHODNÉHO POHYBOVÉHO
A STRAVOVACÍHO REŢIMU PRO SESTRY, DUŠEVNÍ
HYGIENY
Doporučení sestrám v oblasti stravování a pitného reţimu


Dbát na pravidelnou stravu;



nehladovět;



připravit si do práce několik menších porcí jídla – do krabiček (aby se eliminovalo
riziko, ţe si sestry jídlo nedojedí kvůli různým rušivým vlivům);



mezi hlavní jídla vkládat svačiny (ovoce, zelenina);



omezovat přílohy, nahradit zeleninou;



minimálně na nočních směnách se vyhnout ujídání sušenek, případně brambůrek
a jiných různých nezdravých pochutin (jejich výţivová hodnota je minimální);



pro dostatek energie volit celozrnné pečivo, tvarohové pomazánky, ovoce (zejména
banány a avokádo), zelenina, luštěniny apod., případně doplňky stravy v podobě
guarana, matcha čaj, zelený čaj, ţenšen, různé doplňky stravy s hořčíkem, případně
selenem a zinkem a mnohé další.

Správné sloţení pitného reţimu


Eliminovat kávu a energetické nápoje (při nedostatku energie spíše dbát na správný
příjem energeticky bohatých potravin);



vhodné tekutiny: voda, voda s citrónem, čaj (ovocný, zelený);



tekutinu si dát na viditelné místo, pít často.

Doporučení sestrám v oblasti pohybového reţimu


Pravidelná pohybová aktivita alespoň 3x týdně – procházky, plavání, dle záliby;



najít si vyhovující relaxační aktivity – pro odbourání stresu a zabránění zajídání
stresu jídlem či nevhodnými nápoji;



chodit po schodech, nejezdit výtahem.
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Jednoduchá doporučení sestrám v oblasti duševní hygieny


Měj se ráda;



oceňuj se;



směj se často;



raduj se z maličkostí;



nauč se říkat NE.
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10 DISKUSE
Na základě provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno několik zásadních
informací, na jejichţ podkladu se lze zamyslet nad doporučeními vhodného pohybového
a stravovacího reţimu pro všeobecné sestry. Poměrně podstatným zjištěním bylo zajisté to,
ţe více neţ polovina sester byla v pásmu nadváhy a obezity a skoro tři čtvrtiny
z dotázaných sester během výkonu tohoto povolání přibraly na váze, některé dokonce
10 a více kilogramů. Nejednalo se tedy o nadváhu či obezitu, se kterou by uţ do povolání
nastupovaly. Podobných výsledků dosahují i některé zahraniční studie (Goon, et al., 2013,
p. 147-149; Han, et. al., 2011, p. 488-495).
Dalším zjištěním, které podporuje tezi o přibírání během výkonu povolání
všeobecné sestry, bylo i to, ţe sestry přiznávaly, ţe jejich stravování je nepravidelné
a nemají často čas se najíst v klidu. Z výsledků dotazníkového šetření tak bylo moţné
potvrdit první výzkumný předpoklad – „Předpokládám, ţe sestry nemají moţnost
pravidelného stravování.“ Větší polovina dotázaných sester potvrdila v průzkumu,
ţe pravidelnost stravy u nich neprobíhá a často ani nemají čas si jedno jídlo v práci v klidu
a bez přerušení sníst. Müllerová ve své bakalářské práci s názvem „Zdravý ţivotní styl
všeobecných sester“ potvrzuje nedostatek času a klidu na jídlo u sester v zaměstnání.
Všechno uvedené

lze pokládat

za problémové faktory z oblasti hmotnosti

a zdravého ţivotního stylu. Je na místě, aby se sestry pokusily co nejdříve tyto problémové
oblasti řešit. Zejména by se měly zamýšlet nad pravidelností své stravy. Je jasné, ţe během
směnného provozu a nočních směn je těţko dodrţovat pravidla o rozloţení hlavních jídel,
svačin a posledního jídla před spánkem, ale zajisté je moţné si stravování a jeho skladbu
alespoň trochu naplánovat (Han, et. al., 2011, p. 488-495).
Druhý výzkumný předpoklad – „Předpokládám, ţe sestry nemají dostatečný
a pravidelný pitný reţim“ byl také verifikován. Sestry potvrzovaly, ţe ani v pitném reţimu
nemají pravidelnost a navíc značnou část jejich pitného reţimu tvořila káva, která
se obecně ani do pitného reţimu nezapočítává. Během směny nejčastěji uváděly, ţe vypijí
mezi 0,5 aţ 1 l tekutin. Jak tedy z výzkumu vyplynulo, problematický bývá rovněţ pitný
reţim. Sestry sice uváděly, ţe během směny pijí celkem dostatečně, ovšem z hlediska
sloţení pitného reţimu přiznávaly kromě častého pití kávy i pití energetických nápojů.
Pakliţe

se sestry cítí

být

během

pracovní

směny

unavené

nebo

vyčerpané,

coţ je pochopitelné, je na místě se spíše zamyslet nad sloţením stravy. Některé potraviny
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zatěţují trávení a působí spíše únavu, neţ aby dodaly energii (těţká a tučná jídla), jiné zase
naopak mohou povzbuzovat, a to bez negativních vedlejších účinků na zdraví.
Třetí a poslední výzkumný předpoklad – „Předpokládám, ţe sestry nezastávají
zdravý ţivotní styl“ byl rovněţ potvrzen. Samotné sestry sice uváděly, ţe podle jejich
názoru zdravý ţivotní styl zastávají, ovšem z jimi prozrazených a popsaných stravovacích
návyků a pohybového reţimu se spíše o zdravý ţivotní styl nejednalo. Opět je zde moţné
argumentovat tím, ţe ve směnném provozu se sestrám hůře plánuje např. i cvičení, navíc
některé cvičební aktivity či kurzy probíhají vţdy v daný den a danou hodinu,
coţ se při směnném reţimu těţko realizuje. Ne kaţdý má pak dostatečnou motivaci k tomu,
aby se věnoval pohybové aktivitě individuálně, a tak můţe být těţší se vyburcovat
k pohybu. Navíc ani argument, ţe při práci mají pohybové aktivity sestry dost,
nedostačuje.
Z výzkumu dále vyplynulo, ţe sestry navíc uváděly, ţe si ve svém zaměstnání
připadají stresované. Je to pochopitelné, neboť se jedná o pomáhající profesi, navíc
ve směnném provozu, coţ je zatěţující psychicky i fyzicky. Navíc se sestry musí
vypořádávat s lidským neštěstím, nemocí, výjimeční nejsou ani nepříjemní pacienti
či jejich rodiny. I to se můţe podílet na zvýšení příjmu potravin či energetických nápojů.
Jednou z moţností, jak řešit přibírání na váze, tak můţe být vyřešení stresu v práci.
To však nemusí být vůbec jednoduché, neboť některé stresové faktory zajisté eliminovat
nelze. Navíc, jak bylo uvedeno, pokud by řešením byla antidepresiva, u některých se můţe
vyskytnout právě problém s přibíráním. Kaţdá sestra by si měla uvědomit, co ji od stresu
pomáhá a takové aktivitě se věnovat. Někomu můţe pomoci, kdyţ si dá po pracovní směně
teplou koupel za zvuků příjemné hudby, jiní lidé upřednostňují aktivní sport.
Na tomto místě je vhodné uvést, ţe by se v tomto směru mohlo zapojit i vedení
nemocnic a nabízet sestrám některé relaxační aktivity přímo v budovách jejich pracoviště
v rámci pracovních benefitů. Jistě by pro sestry bylo přínosné, kdyby v rámci výhod mohly
alespoň jednou týdně navštěvovat kurz pilates, kurz psychohygieny, či třeba jógy hrazený
zaměstnavatelem. Na mnoho pracovištích dnes také fungují tzv. relaxační zóny, tedy
místnosti, které jsou stylizované jako klidové zóny, kde se nacházejí odpočinková křesla,
ţíněnky, míče k sezení, kde se mohou pracovníci např. protáhnout, mírně procvičit nebo
si jen lehnout do pohodlné polohy a v klidu a tichu odpočívat a relaxovat.
Ačkoliv můţe být jednoznačným doporučením pravidelná pohybová aktivita,
o to více, kdyţ byla u většiny sester identifikována nadváha nebo dokonce obezita, je třeba
si uvědomit také určitý problém. Při obezitě je totiţ potřeba sportovní aktivity
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přizpůsobovat fyzickým moţnostem a zdravotnímu stavu, aby efekt nebyl spíše opačný
(poškození zdraví, demotivace). Z toho důvodu je lepší, aby sestry při pohybové aktivitě
volily spíše sportování pod dohledem, alespoň ze začátku, neţ se naučí správné pohybové
aktivitě (např. ve fitness centru). Ne vţdy lze při směnném provozu zvládat docházet
na některé sportovní aktivity či kurzy pravidelně, z toho důvodu je zejména vhodné sestry
motivovat alespoň k pravidelným procházkám, či k plavání. Cvičit je moţné i doma,
na internetu lze nalézt plno různých videí, kde odborníci radí, jak cvičit. Ne vţdy je však
cvičení doma motivační a někdo potřebuje spíše někam docházet.
I v oblasti pravidelné pohybové aktivity by bylo vhodné, kdyby byly všeobecné
sestry podporovány svým zaměstnavatelem, ať uţ přímo nabídkou cvičení v rámci balíčku
motivačních faktorů, benefitů, nebo alespoň sestrám zajistila např. zlevněné poukazy
či slevy do některých sportovišť, ideálně v blízkosti nemocnice apod. Aktivní sport
je pro sestry významný nejen pro zachování fyzického zdraví a kondice, ale je i zdrojem
pro odpočinek, rekreaci či načerpání nových sil. Sestry navíc při jeho provozování mohou
přijít na jiné myšlenky, coţ je v povolání všeobecné sestry velice důleţité. Mohou
zapomenout na strasti, se kterými se setkávají v práci a do dalšího pracovního dne nabrat
potřebnou energii a přijít do zaměstnání s dobrou náladou.
Mašková

se v rámci své bakalářské

práce

s názvem

„Ţivotní styl

sester

dle vybraných sociálních determinant zdraví (v oblasti stravování, sportovní aktivity,
zvládání stresu, závislostí)“ zabývala hned několika faktory ţivotního stylu, z nichţ jeden
z nich byla právě hmotnost. Autorka u sester rovněţ zaznamenala překračování
doporučeného energetického příjmu, co se týče lipidů a i pohybový reţim sester
zde označila za nedostatečný.
Fišerová ve své diplomové práci s názvem „Ţivotní styl všeobecných sester“
zkoumala ţivotní styl sester a více neţ polovina sester vykazovala dodrţování zdravých
stravovacích návyků, přesto si také stěţovaly, ţe jim to značně komplikuje právě směnnost
profese tak, jako v našem výzkumu.
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ZÁVĚR
Tato bakalářská práce s názvem „Práce všeobecné sestry a její vliv na tělesnou
hmotnost“ byla zaměřena na oblast pracovního ţivota všeobecných sester pracujících
v nemocnicích. Zejména pak na to, jak tato práce ovlivňuje jejich ţivotní styl související
se stravováním, pohybovou aktivitou a dalšími faktory ovlivňujícími jejich tělesnou
hmotnost. Cílem předkládané práce bylo zjistit, zda má práce všeobecné sestry vliv
na váhové přírůstky nebo úbytky sester a na základě toho doporučit vhodný pohybový
a stravovací reţim sestrám pracujícím ve směnném provozu.
Pro naplnění cíle práce byl text rozdělen na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části práce byla nejprve věnována pozornost poznání podstaty a nároků
povolání všeobecné sestry se všemi moţnými riziky jejich práce. Následovala
pak jiţ problematika

tělesné

hmotnosti,

jejího

udrţování

a rizik

souvisejících

jak s podvýţivou, tak s nadváhou a obezitou. Uvedeny byly dále faktory ovlivňující
tělesnou hmotnost. V praktické části bylo realizováno dotazníkové šetření provedené v pěti
vybraných nemocničních zařízeních, ve kterých byly dotazovány všeobecné sestry.
Na základě provedeného výzkumu bylo moţné potvrdit spíše vliv práce všeobecné
sestry na jejich váhové přírůstky, neţ úbytky, neboť sestry častěji uváděly, ţe během jejich
praxe jako sestry se jejich váha zvýšila. Z hlediska výše uvedených i dalších zjištění
z dotazníku byly sestrám doporučeny některá opatření týkající se stravy a pohybového
reţimu, a to v kapitole Doporučení vhodného pohybového a stravovacího reţimu
pro sestry. V rámci ní byla tato doporučení rozdělená do tří bodů (strava, pitný reţim
a pohyb). Především se jednalo o doporučení týkající se změny stravovacích návyků,
zapojení většího mnoţství lehce stravitelných a méně energeticky vydatných potravin,
nahrazení kávy přírodními doplňky či stravou, která spíše zajistí více energie. Byly
doporučovány

stravovací

návyky,

pohybové

a odpočinkové

aktivity

a činnosti

odbourávající stres, coţ se následně můţe pozitivně odrazit i na tělesné váze. Dbát by měly
sestry rovněţ na pravidelnou pohybovou aktivitu, vţdy ale s ohledem na vlastní omezení
a moţnosti. Realizace navrţených doporučení je však u všeobecných sester významně
komplikována jejich směnným reţimem, i tak je ale moţné nalézt způsoby, jak dodrţovat
zdravý ţivotní styl a pokud to sestry nezvládnou samy, můţe jim v tom pomoci jak jejich
zaměstnavatel, tak i vyhledání odborníků z oblasti zdravé výţivy. Hlavní cíl i dílčí cíle
práce byly splněny.

66

LITERATURA A PRAMENY
ADÁMKOVÁ, Věra. Obezita: příčiny, typy, rizika, prevence a léčba. Brno: FactaMedica,
2009. ISBN 978-80-904260-5-4.
ANTOŠOVÁ, Danuše, KODL, Miloslav, ed. Zpráva o zdraví obyvatel České republiky.
Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2014. ISBN ISBN978-80-85047-49-3.
BIFFOVÁ, Magdaléna. Výţiva a civilizační choroby. Pacientské listy.
(5),2009. ISSN 1805-2355
BORZOVÁ, Claudia. Nespavost a jiné poruchy spánku: pro nelékařské zdravotnické
obory. Praha: Grada. 2009. ISBN 978-80-247-2978-7.
BRAUNEROVÁ, Radka a Vojtěch HAINER. Obezita – diagnostika a léčba
v praxi. Medicína pro praxi. 7(1), 2010. ISSN 1214-8687.
ČELEDOVÁ, Libuše a Rostislav ČEVELA. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. Praha:
Grada, 2010. ISBN 978-80-247-6608-9.
ČERVENÝ, Rudolf. Obezita. Postgraduální medicína. (7), 2009. ISSN 1212-4184.
DALLMAN, Mary F. Stress-induced obesity and thee motional nervous system. Trends
in endocrinology and metabolism. 21(3), 2010. ISSN 1043-2760.
FIŠEROVÁ, Petra. Životní styl všeobecných sester. Olomouc, 2011. diplomová práce
(Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta
FONTANA, David. Stres v práci a v životě: jak ho pochopit a zvládat. Praha: Portál,
2016. ISBN 978-80-262-1033-7.
Fórum zdravé výţivy: PYRAMIDA FZV [online]. [cit. 2018-02-09]. Dostupné
z: http://www.fzv.cz/wp-content/uploads/2014/01/FZV_pyramida-13-195_FIN2.jpg
GAJDÁCSOVÁ, Julie. Nadváha a obezita. Sestra. (4), 2010. ISSN 1210-0404.
GOON, Ter Daniel, M.S. MAPUTLE a Abiodun OLUKOGA, 2013. Overweight, obesity
and underweight in nurses in Vhembe and Capricorndistricts, Limpopo. The South
African Journal of Clinical Nutrition (SAJCN) [online]. 26(3), pp.
147-149 [cit. 2018-02-10]. ISSN ISSN (Web): 2221-1268. Dostupné
z: http://www.sajcn.co.za/index.php/SAJCN/article/view/680/1047
GUŠKOVÁ, Mária. Fyzická zátěţ sester. Sestra. (6), 2007. ISSN 1210-0404.

HAN, Kihye, Alison M. TRINKOFF, Carla L. STORR a Jeanne GEIGER-BROWN,
2011. Job Stress and Work Schedules in Relation to Nurse Obesity. JONA: The Journal of
Nursing Administration [online]. 1.11.2011, 41(11), pp. 488-495 [cit. 2018-02-10].
Dostupné z: https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=22033319
HERCZEGHOVÁ, Monika. Prevence a léčba obezity. Sestra. (3), 2008. ISSN 1210-0404.
HLÚBIK, Pavol, Obezita: doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné
praktické lékaře: [novelizace 2014]. Praha: Centrum doporučených postupů pro praktické
lékaře, Společnost všeobecného lékařství. 2014 Doporučené postupy pro praktické lékaře,
c2014. ISBN 978-80-86998-72-5.
HYNEK, Karel. Spánek. Postgraduální medicína. (4), 2001. ISSN 1212-4184.
JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2397-6.
JELIGOVÁ, Hana a František KOŢÍŠEK. Pitný reţim: proč, kolik a co vlastně pít? Interní
medicína pro praxi. 12(7-8), 2010. ISSN 1212-7299.
KOMAČEKOVÁ, Dagmar. Fyzická a psychická zátěţ při poskytování ošetřovatelské
péče – prevence, ochrana a podpora zdraví sestry. Sestra. (7-8), 2009. ISSN 1210-0404.
KRÁLOVÁ, Věra. Pohyb jako součást zdravého ţivotního stylu. Pacientské listy. (2),
2010. ISSN 1805-2355
KRÁLOVÁ, Věra. Zásady zdravé výţivy. Pacientské listy. (2), 2010. ISSN 1805-2355
KUDLOVÁ, Pavla. Ošetřovatelská péče v diabetologii. Praha: Grada,
2015. ISBN 978-80-247-5367-6.
KUNOVÁ, Václava. Zdravá výživa. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada,
2011. ISBN 978-80-247-3433-0.
KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada,
2007. ISBN 978-80-247-6568-6.
MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání.
Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5351-5.
MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních. Praha: Grada,
2011. ISBN 978-80-247-3148-3.

MAŠKOVÁ, Nikola. Životní styl sester dle vybraných sociálních determinant zdraví
(v oblasti stravování, sportovní aktivity, zvládání stresu, závislostí). Č. Bud.,
2011. Bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta
MATOULEK, Martin a Renáta ŠUPOVÁ. Fyzická aktivita v léčbě obezity
v praxi. Postgraduální medicína. (6), 2011. ISSN 1212-4184.
MEISNEROVÁ, Eva. Výţiva a nádorové onemocnění. Onkologie. 11(1),
2017. ISSN 1802-4475.
MÜLLEROVÁ, Veronika. Zdravý životní styl všeobecných sester. Hradec Králové,
2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav
sociálního lékařství. Vedoucí práce Hodačová, Lenka.
NEVŠÍMALOVÁ, Soňa. Poruchy spánku. Postgraduální medicína. (7),
2008. ISSN 1212-4184.
PAPEŢOVÁ, Hana. Poruchy příjmu potravy. Postgraduální medicína. (6),
2014. ISSN 1212-4184.
PEŠEK, Roman a Ján PRAŠKO. Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým
nezničit: pohledem kognitivně behaviorální terapie. V Praze: Pasparta,
2016. ISBN 978-80-88163-00-8.
PTÁČEK, Radek a Hana KUŢELOVÁ. Stres a zdraví. Pacientské listy. (8),
2008. ISSN 1805-2355
ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha:
Grada, 2015. ISBN 978-80-247-9902-5.
SLOVÁČKOVÁ, Renata. Srovnání práce sestry na lůţkovém oddělení a na operačním
sále. Urologie pro praxi. 11(6), 2011. ISSN 1213-1768.
SVAČINA, Štěpán. Další farmaka ovlivňující hmotnost. Postgraduální medicína. (6),
2008. ISSN 1212-4184.
SÝKOROVÁ, Anna. Spánek a jeho poruchy. Sestra. (4), 2006. ISSN 1210-0404.
ŠONKA, Karel. Obezita a spánek. Postgraduální medicína. (6), 2008. ISSN 1212-4184.
ŠUSTEROVÁ, Dáša. Stres v práci sestry. Sestra. (11), 2009. ISSN 1210-0404.

VALENTÍN, Boris, Lucia VALENTÍNOVÁ a László KOVÁCS. Pohybová aktivita
u zdravotnických pracovníkov na detskom oddelení. Pediatrie pro praxi. 16(5),
2015. ISSN 1213-0494.
VÍTEK, Libor. Jak ovlivnit nadváhu a obezitu. Praha: Grada,
2008. ISBN 978-80-247-2247-4.
Www.mzcr.cz: Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. a zákon
č. 95/2004 Sb.[online]. [cit. 2018-02-08]. Dostupné
z: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/zakon-c201/2017-sb-kterym-se-meni-zakonc96/2004-sba-zakon-c95/2004-sb_14064_2439_11.html
ZADÁK, Zdeněk. Malnutrice – stále aktuální medicínský i ekonomický
problém. Zdravotnictví a medicína. (19), 2014. ISSN 2336-2987.

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK
Grafy
Graf 1 Pohlaví respondentů .............................................................................................. 33
Graf 2 Věk respondentů ................................................................................................... 34
Graf 3 Popis pracovního reţimu respondentů ................................................................... 35
Graf 4 Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů ............................................................... 36
Graf 5 Délka praxe povolání všeobecné sestry ................................................................. 37
Graf 6 BMI sester z uvedené váhy a výšky ....................................................................... 38
Graf 7 Sestry, které během výkonu jejich povolání přibraly na váze ................................. 39
Graf 8 Sestry, které během výkonu jejich povolání zhubly nebo zůstaly na stejné
na váze ........................................................................................................................ 40
Graf 9 Strava respondentů během směny .......................................................................... 41
Graf 10 Pravidelnost stravy respondentů .......................................................................... 42
Graf 11 Zkušenosti s klidnou konzumací jídla u respondentů ........................................... 43
Graf 12 Pitný reţim respondentů ...................................................................................... 44
Graf 13 Pravidelnost pitného reţimu respondentů ............................................................ 45
Graf 14 Skladba pitného reţimu respondentů ................................................................... 46
Graf 15 Kouření mezi respondenty ................................................................................... 47
Graf 16 Trávení volného času respondenty....................................................................... 48
Graf 17 Trávení volného času aktivním pohybem ............................................................ 49
Graf 18 Délka spánku u respondentů ................................................................................ 50
Graf 19 Hodnocení spánku respondenty ........................................................................... 51
Graf 20 Problémy se spánkem u respondentů ................................................................... 52
Graf 21 Únava u respondentů během výkonu práce .......................................................... 53
Graf 22 Zkušenost respondentů se stresem v rámci výkonu povolání................................ 54
Graf 23 Důvody stresu respondentů ................................................................................. 55
Graf 24 Způsoby zvládání stresu u respondentů ............................................................... 57
Graf 25 Hodnocení zdravotního stavu respondenty .......................................................... 58
Graf 26 Zdravotní potíţe respondentů .............................................................................. 59
Graf 27 Názory na uplatňování zdravého ţivotního stylu respondenty .............................. 60

Tabulky
Tabulka 1 Rozlišení obezity na základě BMI.................................................................... 16

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
BMI

Body Mass Index

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1 Rešerše ............................................................................................................. 75
Příloha 2 Dotazník ........................................................................................................... 78
Příloha 3 Povolení sběru informací ve FN Plzeň............................................................... 84
Příloha 4 Ţádost o umoţnění výzkumu ve Stodské nemocnici, a.s. ................................... 85
Příloha 5 Ţádost o umoţnění výzkumu v Domaţlické nemocnici, a.s. .............................. 86
Příloha 6 Ţádost o umoţnění výzkumu v Rokycanské nemocnici, a.s. .............................. 87
Příloha 7 Ţádost o umoţnění výzkumu v Klatovské nemocnici, a.s. ................................. 88
Příloha 8 FZV – česká potravinová pyramida ................................................................... 89

Příloha 1 Rešerše
Knihy z fondu SVK PK
KOSIK, K. S. a BOWMAN, Alisa. Jak přelstít Alzheimera: co můžete udělat, abyste snížili riziko této
nemoci. Překlad Dana Šimonová. Vydání první. Praha: Práh, 2016. 397 stran.
ISBN 978-80-7252-668-0. signatura SVK PK: 31B75853
KUNZOVÁ, Šárka. Cesta ke zdraví: životní styl a srdečně-cévní nemoci. První vydání. Brno: Fakultní
nemocnice u svaté Anny v Brně, 2016. 54 stran. ISBN 978-80-270-0009-8.
signatura SVK PK: 391A68010
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a kol. Analýza postojů populace v různých věkových skupinách
k vybraným složkám zdravého životního stylu. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol.
s.r.o., 2016. 70 stran. ISBN 978-80-87723-24-1.
signatura SVK PK: 391A68058
KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education
through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. 245 stran.
ISBN 978-80-87723-23-4.
signatura SVK PK: 31B74693
FILIPOVÁ, Eva a RABOCH, Jiří. Jezte chytře: skvělé recepty podporující dobrou náladu, paměť a jasnou
mysl. Vydání první. [Česko]: [Exempla], [2015], ©2015. 223 stran. ISBN 978-80-904436-2-4.signatura SVK
PK: 31B69575
LIEBERMAN, Daniel. Příběh lidského těla: evoluce, zdraví a nemoci. Překlad Jaromír Vicari. V Brně: Jan
Melvil Publishing, 2016. 495 s. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-005-7.
signatura SVK PK: 31B74657
PEŠEK, Roman a PRAŠKO, Ján. Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým nezničit: pohledem
kognitivně behaviorální terapie. V Praze: Pasparta, 2016. 179 stran. ISBN 978-80-88163-00-8.signatura SVK
PK: 31B72006
HOCHMANNOVÁ, Jana a HRNČÍŘ, Karel. Braňte svoje zdraví!: co dělat, aby nám výdobytky civilizace
nezkracovaly život. Praha: Plot, 2015. 215 stran. ISBN 978-80-7428-266-9.
signatura SVK PK: 31B69012
FONTANA, David. Stres v práci a v životě: jak ho pochopit a zvládat. Praha: Portál,
2016. ISBN 978-80-262-1033-7. signatura SVK PK: 31B73304
PEŠEK, Roman a PRAŠKO, Ján. Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým nezniči: pohledem
kognitivně behaviorální terapie. V Praze: Pasparta, 2016. 179 s. ISBN 978-80-88163-00-8.signatura SVK
PK: 31B72006

VAŠINA, Bohumil. Základy psychologie zdraví. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě, 2009. 123 s. ISBN 978-80-7368-757-1.
signatura SVK PK: 31B36859
A dále www.svkpl.cz
Souborný katalog ČR www.caslin.cz
Databáze Národní lékařské knihovny ČR – volně dostupná: www.medvik.cz
Články a stati z českých časopisů
HEKELOVÁ, Zuzana. Stres a syndrom vyhoření v práci sestry – manaţerky. Florence. 2014, roč. 10, č. 3,
s. 33-34. ISSN 1801-464X.
ŠUSTEROVÁ, Dáša. Stres v práci sestry. Sestra, 2009, roč. 19, č. 11, s. 24. ISSN: 1210-0404. Dostupné také
z: http://www.zdn.cz/clanek/sestra/stres-v-praci-sestry-448162
HOSÁKOVÁ, Jiřina. Stres v práci sestry. In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství ...: sborník příspěvků ...
Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne .... Opava: Slezská univerzita v Opavě,
2007, roč. 2, s. 80-82.
signatura SVK PK: 31B41036/2007
SIMONOVÁ, Iveta a OZOROVSKÝ, Vojtech. Role stresu v práci zdravotnických pracovníků. Sestra. 2010,
roč. 20, č. 7-8, s. 24-25. ISSN 1210-0404. Dostupné také z: http://www.zdn.cz/archiv/sestra/covers.
ZRUBÁKOVÁ, Katarína, JADVIŠOVÁ, Jana a GILANOVÁ, Viera. Smrť akostresoidný faktor v práci
sestry. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Vyd. 1. Martin: Univerzita Komenského
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2011, s. 479-491. ISBN 978-80-89544-00-4.
Povolání sestry znamená lidskost, solidaritu a úctu. Zdravotnické noviny. 2009, roč. 58, č. 44,
s. 13. ISSN 1805-2355. Dostupné také z:
http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/povolani-sestry-znamena-lidskost-solidaritu-a-uctu-447817.
SLATINSKÁ, Zdeňka a JEŢORSKÁ, Šárka. Mobbing v práci sestry. Diagnóza v ošetřovatelství. 2009, roč.
5, č. 7, s. 28-30. ISSN 1801-1349.
KOPECKÁ, Ester. Duševní hygiena sester a umění odpočívat. Sestra. 2014, roč. 24, č. 4,
s. 22-23. ISSN 1210-0404. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/archiv/sestra/covers.
Za pracovní stres i jeho důsledky si často můţeme sami – rozhovor. ZN plus. 2016, roč. 65, č. 2,
s. 12-13. ISSN 2533-3968.
FETTER, Richard W. Přiměřená doba na oddech a jídlo (v praxi a judikatuře). Informace pro lékařské praxe.
2015, roč. 16, č. 5, s. 26-27. ISSN 1214-486X.

TOMANOVÁ, Alena. Psychologie práce. In: Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. Díl 2,. Zdravotní
způsobilost k práci, fyziologie práce, psychologie práce. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví, 2015. č. 2, s. 83-95. ISBN 978-80-87023-33-4.
ve fondu jiných knihoven, např. NLK Praha -- sign. K 91240/2
JIRKOVSKÝ, Daniel. Psychická pracovní zátěţ u vybraných skupin všeobecných sester. In: Cesta
k modernímu ošetřovatelství: (recenzovaný sborník příspěvků z konference). Sv. 11. Praha: Fakultní
nemocnice v Motole, 2009, s. 52-56.
signatura SVK PK: 391A58564/2009

Příloha 2 Dotazník
Dobrý den,
jmenuji se Eva Hettlerová a jsem studentka oboru Všeobecná sestra, kombinované studium
na Fakultě zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni. Provádím výzkumné
šetření, které se zabývá prací všeobecné sestry a jejím vlivem na tělesnou hmotnost. Toto
šetření je součástí mé bakalářské práce. Chtěla bych Vás poţádat, zda byste mohli vyplnit
tento dotazník. Je anonymní a dobrovolný. V dotazníku vyberte, prosím, jednu moţnost,
pokud není uvedeno jinak. Předem Vám moc děkuji za Váš čas a ochotu k vyplnění
dotazníku.
Děkuji Eva Hettlerová

1. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví

o Ţena
o Muţ
2. Sdělte, prosím, Váš věk

o 20 – 30
o 31 – 45
o 46 – 59
o 60 – více
3. Napište, jaký je Váš pracovní reţim?

o Jednosměnný
o Dvousměnný
o Nepřetrţitý
4. Uveďte Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání

o Středoškolské s maturitou
o Vyšší odborné
o Vysokoškolské

5. Jak dlouho vykonáváte povolání všeobecné sestry

o Méně jak 5 let
o 5 – 10
o 10 – 20
o Více jak 20 let
6. Uveďte, prosím, Vaši váhu _______kg a Vašivýšku__________cm

7. Sdělte, prosím, zda jste za dobu, co vykonáváte práci všeobecné sestry,

přibrali či zhubnuli? Pokud ano, o kolik kilogramů?
____________________________________
8. Napište, prosím, kolikrát během směny jíte?

o 1x
o 2x
o 3x
o 4x
o 5x a více
9. Uveďte, prosím, zda pravidelně jíte?

o Ano
o Ne, proč_________________________________________________
10. Uveďte, prosím, zda své jídlo sníte bez přerušení a v klidu?

o Ano
o Ne, proč__________________________________________________
11. Sdělte, prosím, kolik vypijete tekutin během své pracovní doby?

o 0,5 – 1 l
o 1 – 1,5 l
o 1,5 – 2,5 l
o 2,5 l a více

12. Napište, prosím, zda pijete pravidelně?

o Ano
o Ne
13. Uveďte, prosím, jakému druhu tekutin dáváte přednost?

(můţete zvolit více odpovědí)
o Vodě nebo minerální vodě
o Slazené minerální vodě nebo nápojům (např. Cocacola, Mirinda)
o Čaji
o Kávě
o Energetickým nápojům
o Jiné ___________________
14. Napište, zda kouříte?

o Ano, kolik? __________cigaret/denně
o Ano, občas
o Ne (V minulosti jsem kouřil/a.)
o Ne (Nikdy jsem nekouřil/a.)
15. Uveďte, prosím, co máte během Vašeho volného času nejraději:

(můţete zvolit více odpovědí)
o Čtení knih
o Sledování TV
o Kino, divadlo, koncerty
o Sport
o Procházky
o Být s přáteli
o Být s rodinou
o Jiné _____________________________________________________
16. Uveďte, prosím, jak často se aktivně pohybujete (např. rychlejší chůze,

pomalejší běh, plavání…) v rozsahu nejméně 30min.?
o Denně
o 5x – 6x / týden
o 3x – 4x / týden

o 1x – 2x / týden
o Příleţitostně
o Nikdy (uveďte proč): ______________________________________
17. Sdělte, prosím, průměrnou délku Vašeho spánku?

o 5 hodin a míň
o 6 – 10 hodin
o Více neţ 10 hodin
18. Uveďte, zda byste označil/a Váš spánek za kvalitní?

o Ano
o Ne
19. Uveďte, jestli máte problémy se spánkem?

o Ano (uveďte jaké):____________________________________
o Ne
20. Napište, zda býváte unaven/a v rámci výkonu Vašeho povolání?

o Ano, fyzicky
o Ano, psychicky
o Ano, fyzicky i psychicky
o Ne
21. Sdělte, prosím, zda zaţíváte stres v rámci výkonu Vašeho povolání?

o Ano
o Spíše ano
o Spíše ne
o Ne
o Nevím

22. Pokud jste zvolil/a u otázky č. 20 moţnost ano nebo spíše ano, napište prosím,

důvod Vašeho stresu?
(můţete zvolit více moţností)
o Velké mnoţství práce
o Náročnost práce
o Málo spánku
o Nepravidelnost v jídle
o Nedostatek času
o Špatná týmová spolupráce
o Nevhodné chování pacientů / rodiny
o Jiný ______________________________________________

23. Pokud jste zvolil/a u otázky č. 20 moţnost ano nebo spíše ano, napište prosím,

jakým způsobem ventilujete Váš stres?
(můţete zvolit více moţností)
o Nijak
o Kouřením cigaret
o Sklenkou alkoholu
o Uţíváním léků
o Pohybem
o Jídlem
o S přáteli
o S odborníky (psycholog)
o Jinak ___________________________________________________
24. Uveďte, prosím, jak byste ohodnotil/a Váš zdravotní stav?

o Výborný
o Dobrý
o Uspokojivý
o Špatný

25. Napište, prosím, zda máte nějaké zdravotní potíţe (trvající déle neţ 6 měsíců),

o kterých si myslíte, ţe souvisí s Vaší prací?
o Ano (uveďte jaké): ___________________________________________
o Ne
26. Sdělte, prosím, zda si myslíte, ţe zastáváte zdravý ţivotní styl??

o Ano
o Spíše ano
o Spíše ne
o Ne
o Nevím
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