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Souhrn: 

      

     Bakalářská práce se zabývá pohledem pacientů na management centrálního příjmu. Je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje kapitoly zabývající se 

druhy centrálního příjmu (CP), zdravotnickou dokumentací na CP, managementem ve 

zdravotnictví, kvalitou ošetřovatelské péče a potřebami pacientů na CP a jejich 

uspokojováním.  

     V praktické části jsou analyzovány jednotlivé položky výsledků dotazníkového šetření a 

z nich vyvozená navržená opatření. Součástí praktické části je diskuse. 

     Práce je určena především pro zaměstnance CP. Jejím cílem je objektivně zhodnotit 

získaná data a posoudit, jakým pohledem pacient vnímá prostředí na CP. Práce vede personál 

CP k uvědomění si případných nedostatků při jednání s pacientem a ve svém důsledku má 

přínos při zvyšování kvality péče o pacienta. Výsledná data ukázala, že v porovnání s rokem 

2004 počet spokojených pacientů stoupl. Největší nespokojenost vyjádřili respondenti s dobou 

strávenou na CP. 
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Annotation 
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Summary: 

     This work deals with the patients’ view on the central admission management. It is divided 

into the theoretical part and the practical part. The theoretical part consists of chapters about 

kinds of central admission, medical records on central admission department, management in 

health care, quality of nursing care, needs of patients on admission and fulfilling of their 

needs. In the practical part individual survey results and proposed measures are analyzed. The 

discussion is also included. The work is intended for employees of central admission 

department. Its aim is to objectively evaluate the data and consider how the patient sees the 

environment of central admission department. The work leads staff of the department to be 

aware of potential shortcomings in dealing with the patients and consequently contributes to 

improve the quality of patient care. As the results showed, the number of discontented 

patients increased in comparison with year 2004. The respondents expressed the greatest 

dissatisfaction with time spent on the central admission department. 
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ÚVOD 

      

     Již několik let pracuji jako všeobecná sestra na Centrálním příjmu Fakultní nemocnice 

Plzeň Lochotín (dále jen CPL). Ošetřování nemocných na tomto oddělení má svá specifika, 

protože je to většinou místo prvního kontaktu pacienta se zdravotnickým zařízením a 

personálem v něm. Může zde velice rychle dojít k nepříjemným nedorozuměním a to 

především v oblasti komunikace mezi pacientem a personálem, protože lékaři a sestry jsou 

vystaveny velkému tlaku, jak ze strany pacientů, tak i souvisejících oddělení, popřípadě 

záchranné služby apod. Sami nemocní jsou rovněž pod tlakem a to zejména z toho, co je čeká. 

Vždy mne zajímalo, jakým pohledem vidí mé pracoviště pacienti. Spokojenost nemocného 

v ambulantní péči je důležitá nejen proto, že tvoří důležitý prvek při hodnocení celého 

zdravotnického zařízení, neboť pacient si podle průběhu přijímacího procesu utváří první 

dojem o celém zdravotnickém zařízení, ale také proto, že spokojený pacient lépe spolupracuje 

s lékaři a ošetřujícím personálem, což má nepochybně pozitivní vliv na celý léčebně-

ošetřovatelský proces.  

     Bakalářská práce je rozdělena do dvou celků na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části je charakterizován centrální příjmem (dále jen CP), je objasněn rozdíl mezi akutním a 

plánovaným příjmem. Práce se zabývá také ošetřovatelskou dokumentací, která s hospitalizací 

pacientů nerozlučně souvisí. V další kapitole je vysvětlen pojem management ve 

zdravotnictví, je poukázáno na to, kdo je manažerem na CP a zmíněny jsou také předpoklady 

správného manažera. Následující kapitola je věnována kvalitě ošetřovatelské péče a jejím 

definicím, které jsou závislé na tom, z jakých pohledů a podle jakých kritérií kvalitu péče 

hodnotíme. Čtvrtá, nejobsáhlejší kapitola práce je zaměřena na potřeby pacientů a jejich 

uspokojování během doby strávené na CP, a to nejen potřeby fyziologické, ale také na 

potřeby jistoty a bezpečí a s tím související práva pacientů, dále na uspokojování sociálních 

potřeb, komunikaci, uspokojování potřeb úcty a potřeb duševních. Poslední kapitola se věnuje 

možnostem pacientů v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí. 

     Cílem praktické části bylo zjistit, jaké jsou priority pacientů při přijímání do 

zdravotnického zařízení a tyto informace objektivně zhodnotit. Při zpracování praktické části 

byla použita kvantitativní metoda výzkumného šetření formou dotazníku, který byl rozdán 

mezi pacienty interního CPL v prosinci roku 2011. 

     Výzkum, který se zabývá pohledem pacienta na management CP a jeho spokojeností 

s průběhem přijímání do nemocnice, proběhl na CPL již potřetí. V minulosti to bylo v letech 
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2003 a 2004. V diskusi jsou porovnávána získaná data současného výzkumného šetření 

s výsledky šetření z roku 2004, které bylo podpořeno grantem IGA MZ ČR a zpracováno 

Bílkem a kol. 

     Součástí diskuse jsou také návrhy nápravných opatření, jež by měly vést ke zlepšení 

kvality ošetřovatelské péče a tím i pozitivně ovlivnit pohled pacienta na management CP. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 CENTRÁLNÍ PŘÍJEM 
      

     Centrální příjem je místem, kde se pacienti poprvé setkávají se zdravotnickým zařízením a 

personálem v něm. Vytváří si první dojem o místě, který později jen těžko mění.  

     Úkolem pracovníků CP je zajistit a poskytnout nezbytnou péči o nemocné ze všech 

možných medicínských oborů, provést diferenciální diagnostiku u pacientů, jejich ošetření a 

případné přijetí do zdravotnického zařízení nebo jejich následné odeslání do jiného 

zdravotnického zařízení, eventuálně do domácí péče. V případě CPL se jedná „především o 

nemocné postižené chorobami interními, neurologickými, psychiatrickými a 

traumatologickými“ (1, s. 4) 

     Pracovní náplní zaměstnanců CP je tedy příjem pacientů pro všechny kliniky 

zdravotnického zařízení a vyšetření akutních stavů u takových pacientů, kteří nejsou přímo 

ohroženi na životě. Jejich úkolem je také ukládání oděvů přijímaných pacientů do centrální 

šatny a samozřejmě také jejich výdej při propuštění, překladu či úmrtí pacienta. (1) 

 

      

1.1 Akutní příjem 

     

     Rozdíl mezi akutním a plánovaným příjmem spočívá v tom, že pokud se jedná o příjem 

neplánovaný, tedy akutní, přicházejí pacienti na CP s nějakým akutním problémem nebo na 

základě doporučení. Akutní příjem zahrnuje pacienty např. se srdečním selháním, poruchou 

srdečního rytmu, dušností, otoky DK, epileptickými záchvaty, CMP, poruchy vědomí apod.  

     Samotný příjem začíná příchodem pacienta do čekárny CP. Tam většinou zazvoní na 

zvonek a sestra, která se jej ujme, zjistí, s jakým problémem přichází, převezme kartičku 

pojišťovny, případně lékařskou zprávu a informuje lékaře. Lékař pacienta vyšetří, pošle jej na 

další potřebná vyšetření a podle výsledků buď pacient odchází zpět do ambulantní péče, nebo 

je přijat k hospitalizaci. 

 

 



 - 15 - 

1.2 Plánovaný příjem 

 

     V případě plánovaného příjmu přichází pacient na CP den před plánovaným výkonem 

s předoperačním vyšetřením. Sestra s ním vyplní zdravotnickou dokumentaci a lékař odebere 

od pacienta anamnézu. Poté pacient odchází na premedikace, tedy vyšetření anesteziologem. 

S výsledky přichází zpět na CP, převleče se, odevzdá cennosti sestře k uložení a je 

doprovozen na oddělení. 

     Křivohlavý uvádí, že pouhá 2 % nemocných lidí přichází do nemocnice přímo, např. po 

autonehodě nebo jiném úrazu a zbylých 98 % pacientů bylo do nemocnice posláno 

ošetřujícím nebo odborným lékařem. Pacienti tedy do zdravotnického zařízení nepřichází 

úplně dobrovolně, jako je tomu v případě ambulance, ale jsou do role hospitalizovaného svým 

způsobem natlačeni. Většina jich pociťuje úzkost, strach apod. (2) Pracovníci CP by měli 

takové pocity pacientů předvídat a předcházet jim. 

 

1.3 Zdravotnická dokumentace 

    

     Se zdravotní péčí a tedy i s příjmem pacienta do zdravotnického zařízení úzce souvisí také 

zdravotnická dokumentace, bez níž by poskytovaná péče nemohla být kvalitní. Lékařská i 

ošetřovatelská dokumentace je „systematicky vedený soubor údajů, informací a obrazových 

materiálů vztahujících se k zdravotnímu stavu a postupu zdravotnického zařízení při 

poskytování zdravotní péče.“ (3, s. 31) 

     Vedení zdravotnické dokumentace bylo stanoveno Zákonem č. 20 Sb. z roku 1966 ve 

znění pozdějších předpisů. Od 1. 4. 2012 je v účinnosti Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, který zákon z roku 1966 ruší. 

     V současné době neexistuje jednotná podoba zdravotnické dokumentace, zdravotnická 

zařízení ji vytvářejí podle svých vlastních specifických potřeb. Rozsah vedení určuje nový, 

výše zmíněný Zákon č. 372/2011 Sb., dříve jej určovala Vyhláška č. 385/2006 Sb. 

     Zdravotnická dokumentace musí obsahovat: 

a) „osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy, 

b) informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších 

významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při 

poskytování zdravotní péče.“ (4, § 67b) 
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     Při vedení zdravotnické dokumentace je třeba dbát na to, aby byly záznamy čitelné, 

správné, úplné, pravdivé, chronologicky přehledné a kompletně celistvé.  

     Vedení zdravotnické dokumentace je důležité nejen z hlediska kvality zdravotní péče a 

bezpečnosti pacienta, ale je určitou právní ochranou i pro zdravotnický personál, který je 

vystavován nejen stále „stoupajícím požadavkům odborným, ale také stále větší odpovědnosti 

za poskytovanou ošetřovatelskou péči. V praxi to znamená, že sestra musí veškerou svoji 

činnost s pacientem dokumentovat do příslušných formulářů, které slouží ostatním členům 

týmu k poskytování informací a k posuzování vývoje zdravotního stavu pacienta.“ (3, s. 35)  

     Provádění ošetřovatelských a léčebných výkonů je možné jen se souhlasem pacienta. 

Tento souhlas je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace. Více o něm bude pojednáno 

v kapitole 4.2.2.1.3. 

     Povinností každého pacienta přicházejícího na CP je na vyžádání předložit sestře nebo 

lékaři průkazku pojištěnce. Dále je třeba, aby měl pacient připravenu zdravotnickou 

dokumentaci, která souvisí s jeho příchodem na CP, např. doporučení odborného nebo 

praktického lékaře či výsledky již provedených vyšetření. 

     Součástí dokumentace pacienta by měl být i formulář o úschově cenností, které pacient 

odevzdal do úschovy. V takovém případě je důležité pečlivé vyplnění formuláře, je např. 

nutné zaznamenat případné poškození šperků, zapsat značku hodinek i přesný obnos hotovosti 

a tím předejít případným neshodám a pozdějším nedorozuměním. (3, 4, 5) 
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2 MANAGEMENT VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 

2.1 Definice managementu 

      

     V současné době se setkáváme s různými definicemi managementu.  Můžeme jej 

„…chápat jako ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, 

které…se užívají ke zvládnutí specifických činností (plánování, organizování, řízení 

manažerských procesů, vedení lidí apod.), jež jsou nezbytné k dosažení cílů organizací, firem, 

skupin a jednotlivce.“ (6, s. 7) 

     Management ve zdravotnictví se vztahuje jak k léčebnému, tak k ošetřovatelskému 

procesu. Ošetřovatelský management je označením pro řízení ošetřovatelského procesu jako 

základního předpokladu poskytování individuální ošetřovatelské péče, je to činnost vedoucí 

ke splnění úkolů a dosažení cílů prostřednictvím sladěné práce lidí a efektivním využitím 

zdrojů. (7)  

     Pacient si uvědomuje management CP nepřímo prostřednictvím svých zkušeností a 

prožitků strávených během příjmu na CP. „Pacienti vnímají především dlouhé čekací doby na 

ošetření…, značný rozsah administrativních výkonů…, malou pozornost personálu 

k čekajícím pacientům…, nepřijetí, odložení nebo objednání pacienta za poměrně dlouhou 

dobu apod.“ (8, s. 63) Velice důležité je prostředí, ve kterém nemocní tráví čas před a během 

vyšetření. Je nutné vysvětlit nemocným, kteří přicházejí bez doporučení od praktického lékaře 

či jiného specialisty, že se vystavují nebezpečí delšího čekání, protože přednost mají pacienti 

v ohrožení života. Často bohužel odcházejí, aniž by vyčkali ošetření, protože jim došla 

trpělivost. Dochází tudíž ke zbytečným konfliktům. Faktory ovlivňující pohled pacienta na CP 

jsou více rozepsány v kapitole 3.1.  

     Cílem managementu ve zdravotnictví by mělo být přizpůsobit pracoviště tak, aby se 

pacient cítil bezpečně a byl s lékařskou a ošetřovatelskou péčí spokojen. Cílem je tedy 

poskytnout kvalitní péči a uspokojit potřeby pacienta, ať už se jedná o potřeby fyziologické, 

estetické, sociální či jiné. 
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2.2 Manažer centrálního příjmu 

 

     Na CP je manažerem každý zdravotnický pracovník. Každé pracoviště má svá specifika a 

podle toho také mají různí pracovníci různé manažerské povinnosti. Např. vrchní sestra CPL 

má na starosti sanitáře a sestry na interním a ortopedickém příjmu, staniční sestra má na 

starosti sestry akutního CP, plánuje služby, objednává materiál apod. Vždy je jedna ze 

všeobecných sester vedoucí směny a odpovídá za správný chod celého CP. 

 

2.3 Předpoklady úspěšného manažera ve zdravotnictví 

      

     „Úspěch managementu závisí na talentu jednotlivce, jeho motivaci a příležitosti řídit.“ (8) 

Proto je důležité, aby všeobecné sestry byly vzdělávány i v této oblasti a uměly se orientovat 

v ekonomických a sociálních změnách, které současná doba přináší. Správný manažer by měl 

mít intelektuální, psychologické a lidské dovednosti v řízení lidí a měl by umět vytvořit 

prostředí pro kvalitní ošetřovatelskou péči.  

    Pro sestru manažerku je nejdůležitější umění správné komunikace s pacientem, o které se 

více pojednává v kapitole 4.2.3.1 
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3 KVALITA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 
 

     Pojem kvality ošetřovatelské péče se v průběhu let neustále vyvíjí a mění. S rozvojem 

komunikačních médií, internetu apod. mají potencionální pacienti mnohem větší představu o 

možnostech kvalitní zdravotní péče. Kvalita péče však závisí na mnoha okolnostech. Je třeba 

uvědomit si rozdíl mezi ideální a dostupnou zdravotní péčí. Dostupnost medicínských 

technologií je závislá především na ekonomických možnostech zdravotnického zařízení.  

 

3.1 Definice kvality  

 

     Již v roce 1966 definovala kvalitu péče Světová zdravotnická organizace „jako souhrn 

výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebami obyvatelstva na 

základě lékařských věd a praxe“. (10)  

     Podle Donabediana je kvalita zdravotní péče „takový druh péče, při které lze očekávat 

maximální užitek pro pacientovo zdraví a kdy očekávaný užitek je ve srovnání s náklady 

vyšší ve všech fázích léčebného procesu“. (11) 

     Definicí kvality ošetřovatelské péče můžeme nalézt velké množství. Je to pojem, který se 

neustále mění, a na který můžeme nazírat z mnoha pohledů. Definici ovlivňují hodnoty, 

priority a znalosti toho, kdo kvalitu definuje. Ke změně dochází s každým novým poznatkem 

a zkušeností. Je to tedy velmi dynamicky se vyvíjející pojem. 

 

 

3.2 Hodnocení kvality 

 

     Posuzování kvality ošetřovatelské péče je vždy závislé na tom, kdo kvalitu definuje, na 

jeho znalostech, hodnotách a prioritách. Jinak ji bude posuzovat zdravotnický personál, jinak 

pacient. Rozeznáváme tři dimenze kvality zdravotních služeb: 

1. Kvalita služeb z pohledu klienta. 

2. Kvalita služeb z hlediska profesionálního. 

3. Kvalita služeb z hlediska řízení. 

     Kvalita zdravotní péče je třeba vnímat jako komplexní služba, která spojuje všechny tři 

zmíněné dimenze dohromady.  
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     Lékař se při hodnocení kvality zaměřuje především na to, jak sestry dodržují jeho 

ordinace. Samotná sestra „pak hodnotí kvalitu péče a své vlastní práce zpravidla podle 

koncepce ošetřovatelství, se kterou se sama ztotožnila.“ (12, s. 30). Zdravotníci 

z profesionálního hlediska také hodnotí, zda jsou používány „vhodné techniky a procedury, 

které jsou považovány za nezbytné k naplnění klientových potřeb.“ (13, s. 15) 

     Z hlediska řízení je nejdůležitější ekonomická produktivita péče. 

     Pacient však posuzuje kvalitu zdravotní péče podle jiných kritérií. Zajímá jej především 

její dostupnost a účinnost, uspokojování jeho základních potřeb, jednání a aktivity sestry, její 

zevnějšek, kultivovanost jejího projevu, atmosféra v ordinaci, komunikace se zdravotnickým 

personálem, informovanost o jeho zdravotním stavu a případných vyšetřeních, dodržování 

jeho práv atd. Lávičková (12) uvádí, že pacienti hodnotí pozitivně nejvíce radostnou 

atmosféru, zajištění soukromí a důstojnosti, informovanost ohledně veškerých úkonů a 

vstřícné jednání sestry. Negativně pak nemocní hodnotí nedostatečnou informovanost a to jak 

o zdravotním stavu, tak i o plánovaných vyšetřeních. Velmi negativně vnímají především 

malý zájem sester o jejich osobu. 

     Pacient také vnímá dodržování hygienických opatření. Všímá si, zda zdravotnický personál 

používá ochranné pomůcky, jestli si na odběr krve bere rukavice, zda si po kontaktu s jiným 

pacientem myje ruce, zda má čistou uniformu a další. Mimo jiné také sleduje čistotu celého 

zdravotnického zařízení. 

     Velký vliv má na pacienta také prostředí a čas, který v něm stráví. Bílé nátěry na stěnách a 

sterilní atmosféra nepůsobí na nemocného povzbudivým dojmem. O vlivu prostředí na 

psychiku nemocného pojednává více kapitola 4.2.5. 

     Pacienta zajímá funkčnost celého systému a to jak po stránce technické, tak po stránce 

administrativní, protože v případě selhání jednoho či obou faktorů se tímto prodlužuje doba 

čekání. Délka doby strávené na CP je jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje 

spokojenost pacienta. Proto je velmi důležité, jakým způsobem tam pacient stráví čas. 

Z tohoto hlediska by tedy mělo být prioritou mu traumatizující zážitek pokud možno zmírnit. 

(12, 13, 14)  
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3.2.1 Standardy a audity  

 

     Kvalita ošetřovatelské péče včetně jejího hodnocení je zakotvena v Koncepci 

ošetřovatelství ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Kvalita je určena ošetřovatelskými 

standardy, které chápeme jako dohodnuté profesní normy kvality. Ošetřovatelským 

standardem se rozumí dohodnutá profesní norma kvality. „Standardy mohou být vydány jako 

právní předpisy (zákony, vyhlášky), metodická opatření Ministerstva zdravotnictví zveřejněná 

ve Věstníku MZ, nebo jsou vypracovány zdravotnickým zařízením, profesní organizací 

apod.“ (15) 

     Standardy ošetřovatelské péče můžeme rozdělit podle jejich zaměření na manažerské, 

řídící a monitorovací. Manažerské standardy jsou zaměřené na strukturu a jsou definované 

legislativou ČR. Týkají se např. kvalifikace a celoživotního vzdělávání zdravotnických 

pracovníků, jejich kompetencí či etickými kodexy. 

     Řídící standardy jsou zaměřené na proces, určují např. závazné pracovní postupy, vedení 

dokumentace či postupy pro řízení zaměstnanců. 

     Poslední skupinu standardů tvoří standardy monitorovací, tedy standardy zaměřené na 

výsledek. Tyto standardy stanoví způsob, jakým se hodnotí léčebná a ošetřovatelská péče ve 

zdravotnických zařízeních. 

     Další metodou používanou ke sledování kvality je audit, který zjišťuje rozdíly mezi 

standardem a skutečností. Je to systém hodnocení a realizačních postupů, jeho úkolem je 

zabezpečit kvalitu ošetřovatelské péče. „Zaměřuje se převážně na objektivně měřitelné 

stránky kvality ošetřovatelské péče, plnění jednotlivých standardů nebo celkovou kvalitu 

ošetřovatelské péče.“ (16, s. 80)  

     Audity můžeme dělit podle několika kritérií, např. podle průběhu v čase dělíme audit 

retrospektivní, který probíhá až po propuštění pacienta, a audit souběžný, což znamená 

hodnocení ošetřovatelské péče ještě v době, kdy je pacient ošetřován. Podle způsobu 

naplánování dělíme audity plánované a akutní, podle auditorů rozdělujeme audit interní 

prováděný v rámci samotného zdravotnického zařízení a audit externí, který provádí různé 

kontrolní orgány. Audity lze rozdělit také podle rozsahu, mohou se týkat celého 

zdravotnického zařízení nebo pouze určitého oddělení. (15, 16, 17, 18) 
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4 POTŘEBY PACIENTŮ A JEJICH USPOKOJOVÁNÍ  
 

     Psychologický slovník definuje potřebu jako nutnost organismu něco získat nebo se 

něčeho zbavit. Potřeba je tedy projevem nedostatku nebo nadbytku něčeho, co je zcela 

konkrétní a pro člověka důležité. Neuspokojená potřeba se projevuje napětím, nespokojeností 

a nutí jedince chovat se účelově tak, aby svoji potřebu uspokojil. (19, 20) 

 

4.1 Dělení potřeb  

 

     Potřeby člověka můžeme rozdělit podle mnoha pohledů či kritérií. Šamánková (21) uvádí 

např. dělení podle: 

 podstaty člověka  

 podle četnosti výskytu 

 počtu osob, kterých se týkají 

 času 

 důležitosti pro zachování života 

     Podle podstaty člověka dělíme potřeby na biologické (potřeba spánku, potravy, oděvu 

atd.), psychické (potřeba pocitu psychické vyrovnanosti a psychického bezpečí), estetické, 

sociální (společenské), sebevyjádření a potřeby duchovní.  

     Podle četnosti výskytu rozlišujeme potřeby trvalé, občasné a výjimečné. Trvalé potřeby je 

třeba uspokojovat denně, můžeme sem zařadit např. potřebu jídla, pití či odpočinku. Občasné 

potřeby vznikají s určitou pravidelností, výjimečné se vyskytují zcela nepravidelně. 

     Podle počtu zainteresovaných osob dělíme potřeby na individuální, týkající se samotného 

jedince, nebo kolektivní, které se vztahují k etniku, skupině apod. 

     Potřeby můžeme rozdělit také podle času na současné a budoucí. 

     Podle důležitosti pro zachování života dělíme potřeby na primární a sekundární.  

Uspokojení primárních potřeb je nutné k tomu, aby člověk přežil. Jedná se o biologické 

potřeby, potřeby bezpečí. Tyto potřeby jsou vyvinuty také u zvířat. Sekundární potřeby jsou 

vývojově vyšší než primární, můžeme se s nimi setkat pouze u člověka. Jsou to 

psychosociální potřeby, kulturní potřeby, které jsou získané a naučené. Patří sem základní 

společenské potřeby, jako je potřeba společnosti druhých lidí, komunikace, potřeba uplatnění 

se ve společnosti.  
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    Nejvýznamnějším rozdělením potřeb je z hlediska zdravotnického managementu 

uspořádání potřeb podle amerického psychologa Abrahama Maslowa (1908 – 1970), který 

uspořádal lidské potřeby podle jejich vývoje a důležitosti pro člověka. Maslowova pyramida 

potřeb (příloha 1) se často využívá jako pomůcka pro stanovení prioritní ošetřovatelské péče.                                                                     

     Základ pyramidy tvoří fyziologické potřeby, mezi které můžeme zařadit např. potřebu 

potravy, spánku, tepla apod. Jedná se o vývojově nejstarší potřeby, jsou společné jak pro lidi, 

tak i zvířata. Jsou to potřeby primární, nezbytné, biologické.  

     Nad fyziologickými potřebami jsou umístěny potřeby jistoty a bezpečí, patří sem potřeba 

soběstačnosti, nezávislosti, řádu, zdraví, informovanosti, ochrany, klidu či stability. U zvířat 

se tyto potřeby vyskytují pouze v primitivní formě, u lidí ale můžeme nalézt mnoho variant a 

kombinací těchto potřeb. U někoho jich nalezneme více, u někoho méně, ale platí, že 

v nemoci tyto potřeby vystupují do popředí. 

     Na dalším stupni Maslowovy pyramidy jsou položeny potřeby lásky a sounáležitosti, patří 

sem potřeba někam patřit, být pozitivně přijímán, patřit k někomu, být milován. Řadíme sem 

také potřebu společnosti, kontaktu s druhými lidmi a komunikace s nimi, potřebu přátelství, 

důvěry a touhu dávat a přijímat lásku. 

     Nad potřeby lásky a sounáležitosti zařadil Maslow potřeby uznání a úcty. Patří sem 

potřeba uznání, ocenění a respektu v očích jiných lidí jako základ ke kladnému hodnocení 

sebe sama, potřeba neudělat ostudu, neztrapnit se, dále potřeba, soběstačnosti, svobody sám se 

rozhodnout, dát nebo nedat souhlas např. k vyšetření.  

     Na vrchol pyramidy jsou umístěny potřeby seberealizace, člověk touží být v něčem dobrý, 

něco tvořit, poznávat a rozvíjet se, vnímat krásu a obklopovat se jí, patří sem potřeba kultury, 

estetiky, harmonie, pravdy, spravedlnosti, člověk se snaží naplnit své schopnosti a záměry. 

S těmito vyššími potřebami se setkáváme pouze u lidí. 

     Obecně platí, že významnější jsou potřeby položené na nižších stupních pyramidy, a že 

jejich uspokojování probíhá vzestupně, tedy že musí být alespoň zčásti uspokojeny potřeby 

nižší, aby mohly vzniknout potřeby vyšší. „Toto však nelze říci zcela bezvýhradně a je 

doloženo, že uspokojování vyšších potřeb (estetických, duchovních) může napomoci v 

mezních situacích lidského života, ve kterých je možnost uspokojování nižších potřeb 

omezena (např. v prostředí koncentračních táborů, o čemž referovali mj. Viktor Frankl nebo 

Konrad Lorenz).“ (22) Pořadí potřeb není stálé, během nemoci vystupují do popředí různé 

potřeby, mohou vznikat také potřeby zcela nové. (20, 21, 22, 23) 
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4.2 Uspokojování potřeb na centrálním příjmu 

 

     Úkolem pracovníků CP je především uspokojování základních fyziologických potřeb. Čím 

níže na hierarchii potřeb je potřeba umístěna, tím více je třeba ji řešit. Přesto pacienti 

přicházející na CP nevědomě vnímají i jiné než fyziologické potřeby. V následující kapitole je 

nastíněno, jakým způsobem je možné různé pacientovy potřeby uspokojovat a pozitivně tak 

působit na to, jak pacient vnímá prostředí CP. 

 

4.2.1 Uspokojování fyziologických potřeb  

 

     Uspokojování fyziologických potřeb patří mezi základní ošetřovatelské činnosti. 

     Pokud nejsou uspokojeny fyziologické potřeby, člověk může cítit hlad, žízeň, horko, zimu, 

bolest, únavu, napětí, apod. Pacient se pak může chovat podrážděně a neochotně, může být 

agresivní nebo naopak apatický. Nikdy bychom neměli nutit ke komunikaci člověka, který je 

unavený, vyčerpaný nebo trpí velkými bolestmi. 

     Nejprve je třeba uspokojit základní fyziologické potřeby, kam patří i potřeba být bez 

bolesti. Tuto „potřebu být bez bolesti řadíme do základních smyslových percepcí – 

přiřazujeme ji na stejnou úroveň jako vidět, slyšet, hmatat, čichat a chutnat.“ (21, s. 22) 

Zdravotnický personál nemocnému může pomoci nejen podáním analgetik, ale také informací 

o tom, jak bude vyšetření probíhat, jestli bude bolestivé, může nemocného informovat o době 

bolesti, nebo jaké mohou být nežádoucí účinky při vyšetření. Je tedy vhodné pacienta co 

nejrychleji vyšetřit a psychologickým přístupem mu vysvětlit původ bolesti. Pacient, který ví, 

proč jej něco bolí, bolest i lépe přijímá a snáší. Nejprve je nutné bolest minimalizovat a teprve 

poté je vhodné věnovat se administrativě. (12, 20, 21) 

 

 

4.2.2 Uspokojování potřeb jistoty, bezpečí  

 

     U každého nemocného lze předpokládat, že díky nemoci ztratí svoji jistotu. Pacient, jehož 

potřeby jistoty a bezpečí nejsou uspokojeny, může pociťovat ohrožení, strach z neznámého, 

úzkost, závislost na druhých, nejistotu apod. Stejně tak se může i projevovat, může být 

vystrašený, zmatený, nejistý, lítostivý, zlostný, nedůvěřivý, bojácný či stažený do sebe. Snaží 

se vyhýbat všemu neznámému či nezvyklému. 
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     Pacient chce mít pocit nejen fyzického bezpečí, jistoty, že se o něho stará kvalifikovaný 

personál, a že budu ošetřen kvalitně, ale také pocit jistoty, že budou dodržována jeho práva, že 

bude začleněn do léčebného procesu, nebude vyloučen z rozhodování, chce mít jistotu, že 

budou respektovány jeho potřeby. Pocit bezpečí pacientům dávají např. limity dané domácím 

řádem zdravotnického zařízení, vhodné oblečení personálu, ale také dochvilnost a plněním 

slibů zdravotnických pracovníků. Pacient si všímá, jestli sestra dodrží to, co mu slíbila, zda 

reaguje na jeho podněty apod. Proto je důležité podat pacientovi veškeré možné informace, 

seznámit jej s prostředím a při jednání s ním být vstřícný a laskavý. (12, 20) 

 

4.2.2.1 Dodržování práv pacientů 

 

     V současné době se pacienti zajímají o svá práva podstatně více, než tomu bylo 

v minulosti, a očekává, že jeho práva budou dodržována. Práva pacientů jsou velmi obsáhlým 

tématem, proto jsou v této práci zdůrazněna pouze ta nejdůležitější, s nimiž se pacient může 

setkat na CP. 

     Práva pacientů můžeme rozdělit podle toho, zda jsou nebo právně vynutitelná či nikoli. 

Zákonem vynutitelná práva jsou taková práva, jejichž nedodržení může být sankciováno. 

Zdravotnické právní předpisy, jako jsou zákony, vyhlášky, nařízení atd., vycházejí z Listiny 

základních práv a svobod (dále jen LZPS) a z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (dále 

jen Úmluva) a nesmí s nimi být v rozporu. 

    Zákonem nevynutitelná práva můžeme nalézt v etickém kodexu Práva pacientů, který byl 

schválen v roce 1992 Centrální etickou komisí Ministerstva vnitra. Tento kodex obsahuje 

obecná práva všech pacientů bez ohledu na stanovenou diagnózu. (24)  

 

4.2.2.1.1 Právo na informace 

 

     „Pacienti očekávají, že budou jasně informováni nejen o svém zdravotním stavu, ale o 

všech krocích, které budou podniknuty v rámci jejich zdravotní péče, že budou podrobněji 

informováni o zákrocích, jejich rizicích a efektech, které zákrok může přinést.“ (8, s. 66) 

     Právo pacienta na informace ohledně jeho zdravotního stavu je zakotveno v Úmluvě. 

„Každý jedinec je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním 

stavu.“ (25, Čl. 10) Povinností lékaře je poučit pacienty o povaze onemocnění a všech 
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potřebných výkonech či vyšetřeních takovým způsobem, aby mohli aktivně spolupracovat 

s ošetřujícím personálem a toto vysvětlení jim podat vhodnou formou, zohledňující úroveň 

jejich chápání. Tato povinnost informovat pacienta je dána tím, že péči není možné 

poskytovat bez souhlasu pacienta. Špatně informovaný, nepoučený pacient nemůže 

kvalifikovaný a informovaný souhlas dát. (24) 

     Pacient má také „právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří jej 

ošetřují, či se podílí na jeho léčbě,“ (26) jak je uvedeno v etickém kodexu Práva pacientů. 

Podle mého názoru je velice důležité, aby byl pacient seznámen s ošetřujícím personálem a 

získal k němu důvěru. Bez té by totiž léčebný proces nebyl tak efektivní.  

 

4.2.2.1.2 Právo na soukromí  

 

     Právo na soukromí můžeme odvodit z LSPS, ve které stojí: „Nedotknutelnost osoby a 

jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ (27, 

Čl. 7) Můžeme jej také odvodit z Úmluvy: „Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu 

k informacím o svém zdraví.“ (25, Čl. 10) „Každý zdravotnický pracovník je povinen 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého 

povolání.“ (28, s. 234) Vztahuje se nejen k veřejnosti, ale také mlčenlivost vůči jiným 

lékařům, nemají se bavit o pacientovi, pokud to přímo nesouvisí s léčbou. Povinná 

mlčenlivost se musí zachovávat i v případě, že zdravotnický personál již zdravotnickou 

činnost nevykonává.  Zákon č. 20/19666 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který ukládá 

povinnou mlčenlivost pro všechny zdravotnické pracovníky, se však nevztahuje na 

pracovníky nezdravotnické. Pacient však očekává, že nezdravotnický personál tuto povinnost 

má také. Většinou to zdravotnická zařízení řeší zařazením povinné mlčenlivosti do pracovních 

smluv.  

     Právo na soukromí je řešeno i v etickém kodexu Práva pacientů. Soukromí pacienta je 

důležité, aby se cítil dobře. Pokud si nepřeje, aby ho ošetřoval lékař opačného pohlaví, mělo 

by mu být vyhověno, pokud je to možné. V případě, že by chtěl u vyšetření mít někoho 

blízkého, tak je to možné, ale jen pokud se dotyčný nechová nevhodně. V tom případě jej 

může lékař vykázat.  

     Na ochranu pacientova soukromí je myšleno i v případě přítomnosti dalších osob při 

vyšetření, jako jsou např. medici, kteří se však na lékařském zákroku přímo nepodílejí. 
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Všechny tyto osoby mohou přihlížet nebo se na péči podílet pouze s pacientovým souhlasem. 

(4, 25, 27, 28, 29)  

 

4.2.2.1.3 Právo na svobodný a informovaný souhlas 

 

      „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu 

dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Nicméně přání každého nebýt takto 

informován je nutno respektovat. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a 

povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.“ (25, Čl. 5)  

     Souhlas s poskytováním zdravotnické a ošetřovatelské péče dává pacient buď mlčky, ústně 

nebo písemně. Souhlas dávaný mlčky, kdy se pacient podrobuje péči zcela bez námitek, nebo 

ústně ovšem není dostačující u závažnějších výkonů, kde je riziko komplikací. V takovém 

případě musí pacient podepsat „tzv. pozitivní revers, ve kterém vyslovuje písemný souhlas 

s výkonem a potvrzuje, že byl srozumitelně poučen, včetně poučení o možných komplikacích, 

poučení rozuměl a nemá žádné další otázky. Pozitivní revers má být individuální, v textu 

nemá být užíváno odborné terminologie, musí vždy obsahovat datum, podpis pacienta a 

podpis ošetřujícího.“ (30, s. 35) 

     Omezení práva na svobodný a informovaný souhlas s výkonem je možné pouze ze 

zákonných důvodů. Při výkonu akutní lékařské péče často dochází k situacím, ve kterých je 

zapotřebí provést určitý zákrok okamžitě, ale pacient není schopen vnímat nebo rozhodovat, 

protože je např. v bezvědomí. Toto je řešeno v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, kde 

stojí: „Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský 

zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.“(25, Čl. 

8). Aby nebyl zákrok protiprávní, musí existovat skutečný stav nouze, tedy přímé nebezpečí 

vážného poškození zdraví, zákrok musí být neodkladný a musí být proveden pro přímý 

prospěch zdraví pacienta. Další podmínkou právního jednání je fakt, že nelze získat pacientův 

souhlas a neexistuje dříve vyslovené přání nemocného, kterým by byl zákrok vyloučen. Bez 

souhlasu nebo proti vůli pacienta lze poskytovat péči ještě v případech, kdy má pacient 

infekční chorobu, u které je právním předpisem nařízena léčba (např. syfilis), nebo pokud 

pacient jeví známky duševní choroby nebo intoxikace a ohrožuje při tom sebe či své okolí. 

(31, 32) 
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4.2.3 Uspokojování potřeb sounáležitosti a lásky 

  

     Citová opora je v době onemocnění velice důležitá. Úzce souvisí s potřebou naplnění 

pocitu bezpečí a jistoty. Jedinec, jehož potřeby lásky a sounáležitosti nejsou uspokojeny, se 

může cítit osamělý, nejistý, zbytečný. Takový člověk se pak může chovat podrážděně, 

agresivně, ale i ublíženě a lítostivě, reakce na takové pocity jsou různé. Každý člověk chce 

v lidech probudit nějaké emoce, ať už kladné nebo záporné. Proto by sestra měla s každým 

pacientem jednat vlídně a projevovat o něho zájem. Potřebu sounáležitosti můžeme 

uspokojovat komunikací s pacientem, vysvětlováním, pochvalou, projevením důvěry 

v nemocného, empatií apod. (12, 20) 

 

4.2.3.1 Komunikace s pacientem  

 

     Rozhovor pacienta se zdravotnickým personálem otevírá prostor pro vytvoření vztahu 

mezi nimi. „Pozitivní komunikace stojí na partnerském vztahu založeném na vnímání klienta 

jako rovnocenného partnera.“ (32, s. 27) Vůči pacientovi by měl být používán 

psychoterapeutický přístup, zdravotník by měl být tolerantní, poskytovat nemocnému 

psychologickou podporu a vytvářet prostor a podmínky k tomu, aby spolupráce mezi 

nemocným a zdravotníkem byla co nejlepší. 

     Je třeba si uvědomit, že při komunikaci s personálem zdravotnického zařízení pacient 

vnímá jak verbální, tak nonverbální projevy.  

     U verbální komunikace si pacient všímá tónu hlasu, zda dotyčný dobře artikuluje a hovoří 

jasným a srozumitelným hlasem, zda je personál schopen vnímat jeho podněty a je ochoten 

mu naslouchat. Všímá si také toho, zda není vyřazován z komunikace, zda mu sestra či lékař 

poskytují dostatečné informace srozumitelnou formou.  

     U nonverbální komunikace si pacient všímá výrazu tváře personálu, zda se usmívá či se 

tváří neutrálně, v tom nejhorším případě povýšeně, všímá si i toho, zda se sestra nebo lékař 

usmívá na někoho více, na někoho méně. Vnímá pozornost, jaká je mu věnována i náladu 

pracovníků, kteří bohužel často pracují ve stresu a to se odráží i na komunikaci s pacienty.  

     Při jednání a komunikaci s pacientem je velice důležité, aby se sestra nebo jiný pracovník 

zdravotnického zařízení projevovali empaticky. Z jejich chování by měla být zřejmá ochota a 

respekt. Měli by pacientovi naslouchat nejen sluchem, měli by si všímat i nonverbálních 

projevů komunikace a reagovat na ně tak, aby pacienta povzbudili a uklidnili.  
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     Mezi pravidla komunikace, kterými by se měli zdravotničtí pracovníci řídit, patří např. 

přivítání pacienta a představení se jménem, používání jasného, jednoduchého, každodenního 

jazyka, vysvětlení odborných termínů, sestra by si měla také ověřovat, zda pacient dobře 

chápe poskytované informace. Pokud nemocný není zdravotník, jen těžko rozumí odborné 

terminologii. Je také velice důležité, aby pacient získal důvěru a zbavil se pocitu strachu. 

Proto by měly být pacientům podávány informace nezkreslené a zcela pravdivé. Polopravdy 

nebo nepravdivé informace vyvolávají v nemocném strach nebo nerealistická očekávání. (12, 

33, 34, 35) 

 

4.2.4 Uspokojování potřeb úcty  

 

     Člověk s neuspokojenými potřebami úcty a sebeúcty se může cítit méněcenný, ukřivděný, 

ponížený, může cítit pocity trapnosti, nespravedlnosti, lítosti, nezájmu či beznaděje. To se pak 

může projevit v jeho chování odmítáním vyhovět zdravotnickému personálu, apatií nebo 

naopak agresivitou či nadřazeností. Obzvláště v  takovém případě by zdravotnický personál 

měl jednat taktně, respektovat intimitu, stud, snažit se pochopit a respektovat pocity 

nemocného, pochválit a tím zvyšovat sebeúctu, aktivizovat a tím i zvyšovat jeho soběstačnost, 

např. vyžádat si souhlas s výkonem, čímž respektujeme jeho svobodnou vůli. 

     „Pacienti silně pociťují případnou ztrátu důstojnosti, hrubé a nelaskavé jednání 

ošetřujícího personálu, ale i ostatních pacientů, možný aspekt anonymity a ztráty identity, 

mají potřebu být vyšetřováni ohleduplně, s úctou a respektem jako jedinci a osobnosti. 

Pacienti velmi vnímají arogantní jednání zdravotníků či dávání přednosti známým…, atd.“ (8, 

s. 64) Úctu lze pacientovi projevit např. tím, že se jej zeptáme, zda můžeme provést určitý 

výkon. (8, 12, 20) 

 

4.2.5 Uspokojování duševních potřeb 

 

     Vzhledem k tomu, že pacienti mohou na CP strávit hodinu či více, je třeba i zde dbát na 

duševní i fyzické pohodlí pacienta. Pacient, jehož vyšší potřeby nejsou uspokojeny, může cítit 

smutek, depresi, marnost či beznaděj. 

     V současné době se můžeme v některých zdravotnických zařízeních setkat s tím, že 

čekárny a chodby již nejsou vymalovány studenou bílou barvou, která pacienta příliš 

nepovzbuzovala, protože vytváří pocit smyslové deprivace. Proto se dnes spíše volí jemné 
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pastelové barvy, nejlépe světle žlutá nebo meruňková, které působí velmi optimisticky. 

Vhodný výběr barev může na pacienta působit uklidňujícím dojmem.  

     Důležitým aspektem ovlivňující duševní pohodlí pacienta je také přítomnost různých 

časopisů či magazínů. Pacienta příliš nepovzbudí pročítání letáků o nemocech. V čekárnách 

by bylo vhodnější umístit odpočinkovou četbu, nejlépe s humorným či optimistickým 

obsahem. Rozptýlení pacienta je možné také např. tichou oddechovou hudbou nebo vysíláním 

vhodných pozitivně laděných programů. 

     Pro pacienta je také důležité, zda má možnost se v době, kterou stráví čekáním na 

vyšetření, občerstvit. Vhodné je proto umístění automatů na kávu, čaj či jiné nápoje, případně 

také nějaké pochutiny. 

     Nemalou roli hraje zeleň, přítomnost květin působí pozitivně, má uklidňující a 

protistresové účinky. (8, 20, 36, 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 31 - 

5 ODDĚLENÍ PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ 

 

     V současné době jsou součástí zdravotnických zařízení i samostatná oddělení určená 

konkrétně pro styk s veřejností. Fakultní nemocnice mají své ombudsmany, jejichž úkolem je 

chránit práva pacientů a jejich blízkých. Na tyto osoby se pacient může obrátit, i pokud má 

problém, který není schopen vyřešit na úrovni jednotlivých pracovišť, např. na oddělení, kde 

je hospitalizován. V případě FN Plzeň Lochotín se pacienti mohou obrátit přímo na kancelář 

Komunikace s veřejností, nebo na e-mail: pomocpacientum@fnplzen.cz. (38)   
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

6 CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE 

 

Charakteristika cílů 

 

     Bakalářská práce je zaměřena na pohled pacientů na management CP. Jejím úkolem je 

zjistit, jaký je pohled pacientů na úroveň kvality ošetřovatelské péče poskytované 

zdravotnickým personálem na oddělení CPL a jaké faktory tento pohled negativně ovlivňují.  

 

Cíl č. 1 : 

     Zjistit, jaký je pohled pacientů na úroveň kvality ošetřovatelské péče poskytované 

zdravotnickým personálem na oddělení Centrálního příjmu FN Plzeň. 

Hypotéza č. 1:  

     Domnívám se, že nejméně 80 % pacientů je spokojeno s ošetřovatelskou péčí prováděnou 

na CP. 

Hypotéza č. 2: 

     Domnívám se, že nejméně 80 % pacientů je spokojeno s komunikací ošetřovatelského 

personálu na CP. 

 

Cíl č. 2 : 

     Zjistit případné negativní faktory v organizaci přijímacího procesu, vnímané pacienty. 

Hypotéza č. 3: 

     Domnívám se, že nejvíce negativně působí na pacienty během přijímacího procesu celková 

doba čekání. 
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7 METODIKA A REALIZACE VÝZKUMU 

 

7.1 Metoda výzkumného šetření 

 

    Výzkumné šetření bylo provedeno kvantitativní metodou formou dotazníkového šetření. 

Dotazník použitý pro toto šetření obsahuje 23 položek. Tyto položky jsou rozděleny podle 

obsahu do čtyř skupin. 

     Ještě před uskutečněním vlastního výzkumného šetření bylo 20 dotazníků rozdáno jako 

pilotní studie pacientům na CPL za účelem ověření si srozumitelnosti a pochopitelnosti všech 

položek v dotazníku. Jelikož se všech 20 dotazníků vrátilo vyplněných a bez případných 

dotazů, mohlo být přistoupeno bez úpravy otázek k distribuci vlastního dotazníku. Do 

celkového výzkumného šetření jsou zahrnuty také data získaná z pilotní studie. 

     Výzkumné šetření bylo provedeno v měsíci listopadu a prosinci roku 2011. Shromážděná 

data byla zpracována a výsledné hodnoty zaznamenány do grafů. 

 

7.2 Vzorek respondentů 

 

    Výzkumné šetření bylo provedeno mezi interními, neurologickými a plánovanými 

chirurgickými pacienty na CPL, po předchozím schválení vrchní sestry CP, paní Šneberkové.  

 

7.3 Analýza návratnosti dotazníků 

 

     Mezi pacienty CPL bylo rozdáno celkem 150 dotazníků. Návratnost činila 130 dotazníků, 

ze kterých bylo 10 pro neúplnost dat vyřazeno. Do výzkumného šetření bylo tedy zařazeno 

120 (tj. 80,00 %) dotazníků. 
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8 ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 
 

Položka č. 1: Uveďte, prosím, Váš věk. 

 

Graf č. 1: Věkové rozmezí respondentů 

 

 

 

 

 

      

 

     Schopnost překonávat stresující faktory je mezi generacemi rozdílná, mladší generace má 

také jiné priority než starší. Proto jsou pacienti rozděleni na mladší a na starší padesát let. 70 

(tj. 58,33 %) respondentů uvedlo, že je jim méně než padesát let, zbylých 50 (tj. 41,67 %) 

udalo věk vyšší.  
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Položka č. 2: Jste muž nebo žena? 

 

Graf č. 2: Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

    Muži mají většinou odlišné priority, než mají ženy, proto byli pacienti rozděleni také podle 

pohlaví. 64 (tj. 53,33 %) dotázaných uvedlo na otázku svého pohlaví odpověď „muž“ a 56 (tj. 

46,67 %) „žena“.  
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Položka č. 3: Jednalo se ve Vašem případě o akutní nebo plánovaný příjem? 

 

Graf č. 3: Druh příjmu pacienta do zdravotnického zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Pacienti s akutním problémem se soustředí především na odstranění bolesti, která je 

s onemocněním spojená, a mají tedy většinou jiné priority než pacienti, kteří jsou přijímáni 

plánovaně. Z tohoto důvodu byla do dotazníku zařazena také otázka, zda se u pacientů jednalo 

o příjem akutní nebo plánovaný. 20 (tj. 16,67 %) dotázaných uvedlo, že bylo přijato do 

zdravotnického zařízení plánovaně, u ostatních 100 (tj. 83,33 %) pacientů se jednalo o příjem 

akutní.  
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Položka č. 4: Představil se Vám ošetřující lékař Centrálního příjmu? 

 

Graf č. 4: Představení se ošetřujícího lékaře centrálního příjmu  

 

 

 

 

     

 

Zhodnocení: 

 

     Tato položka souvisí s komunikací mezi zdravotnickým personálem a pacientem. Pro celý 

léčebně-ošetřovatelský proces je důležité, aby pacient zdravotnickému personálu důvěřoval a 

spolupracoval s ním. Proto je nezbytné, aby pacienti znali také jména těch, kteří jej ošetřují. 

V této položce odpovídali dotazovaní na otázku, zda se jim představil lékař CP. Respondenti 

v 97 (tj. 80,83 %) případech uvedli odpověď „ano“. Zbývajících 23 (tj. 19,17 %) dotázaných 

zvolilo opačnou možnost. 
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Položka č. 5: Podal Vám ošetřující personál dostatek informací o průběhu příjmu? 

 

Graf č. 5: Podávání informací o průběhu příjmu 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

    Také položka č. 5 je velmi důležitá k posouzení spokojenosti pacientů s komunikací se 

zdravotnickým personálem. Na otázku, zda byli respondenti dostatečně informováni o 

průběhu příjmu a kým, označilo 50 (tj. 41,67 %) dotázaných, že bylo informováno sestrou, 40 

(tj. 33,33 %) lékařem a 26 (tj. 21,67 %) sestrou i lékařem zároveň. 4 (tj. 3,33 %) dotázaní 

uvedli, že o průběhu příjmu žádné informace nedostali. Žádný z respondentů nezvolil 

možnost „nevím“.    
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Položka č. 6: Rozuměl/a jste dobře všem informacím o průběhu příjmu? 

                       

Graf č. 6: Srozumitelnost podávaných informací 

 

 

 

 
 

Zhodnocení: 

 

     Položka č. 6 se stejně jako dvě předchozí zabývá komunikací pacienta se zdravotnickým 

personálem. Tato položka byla do dotazníku zahrnuta proto, že pro celý léčebně-

ošetřovatelský proces je důležité, aby pacient poskytnutým informacím dobře rozuměl a 

spolupracoval se zdravotnickým personálem. Podávané informace byly srozumitelné pro 116 

(tj. 96,67 %) respondentů. 4 (tj. 3,33 %) dotázaní odpověděli, že informacím nerozuměli. 

Žádný z respondentů nezvolil možnost „nevím“ nebo „ jiné“. 

 

 

 

 

 

 

 

116; 96,67% 

4; 3,33% 0; 0,00% 0; 0,00% 

ano

ne

nevím

jiné, vypište



 - 40 - 

Položka č. 7: Byl/a jste informován/a o tom, s jakou diagnostikou jste přijímán/a? 

                      Kým? 

 

Graf č. 7: Podávání informací o diagnostice pacienta 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Na otázku, zda byli pacienti informováni o tom, s jakou diagnostikou jsou přijímáni, a kdo 

je informoval, odpovědělo 112 (tj. 93,34 %) dotázaných „ano, lékařem“. 4 (tj. 3,33 %) 

respondenti uvedli, že žádné informace nedostali. Stejné množství, tedy 4 (tj. 3,33 %) označili 

možnost „nevím“. Žádný z oslovených neuvedl možnost „ano, sestrou“. Stejně jako předchozí 

otázky i tato souvisí s komunikací mezi zdravotnickým personálem a pacientem. 
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Položka č. 8: Byl Vám dán prostor a čas na případné dotazy? 

 

Graf č. 8: Prostor a čas na dotazy pacientů 

 

 

 

 

      

Zhodnocení: 

 

     Také položka č. 8 je spojena s komunikací a dotazovaní v ní měli odpovídat na otázku, zda 

jim byl dán prostor a čas na případné dotazy. Jak již bylo uvedeno, je velmi důležité, aby 

pacienti dobře rozuměli poskytovaným informacím, byli spokojeni a spolupracovali se 

zdravotnickým personálem. Možnost případných dotazů uvedlo 108 (tj. 90,00 %) dotázaných 

pacientů.  8 (tj. 6,67 %) respondentů naopak označilo, že jim prostor a čas na dotazy dán 

nebyl. Možnost „nevím“ uvedli 4 (tj. 3,33 %) a možnost „jiné“ žádný respondent. 
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Položka č. 9: Orientoval/a jste se dobře v tom, kdo Vás ošetřuje? (lékař, sestra,  

                       sanitárka atd.)  

 

Graf č. 9: Orientace pacienta mezi ošetřujícím personálem 

  

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Položka č. 9 se zabývá orientací pacienta mezi ošetřujícím personálem a stejně jako 

předchozí ukazuje, na jaké úrovni je komunikace mezi pacientem a zdravotnickým 

personálem. 98 (tj. 81,67 %) dotázaných se dobře orientovalo mezi ošetřujícím personálem. 

Naopak 16 (tj. 13,33 %) respondentů uvedlo, že přehled mezi těmi, kteří je ošetřovali, 

nemělo. Možnost „nevím“ označilo 6 (tj. 5,00 %) a možnost „jiné“ žádný respondent. 
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Položka č. 10: Zajímal se během příjmu ošetřující personál o Vaše potřeby? 

 

Graf č. 10: Zájem o potřeby pacientů centrálního příjmu 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Uspokojování potřeb pacientů úzce souvisí s jeho spokojeností. Proto je důležité, aby 

zdravotnický personál s pacientem dostatečně komunikoval a znal jeho potřeby. 110 (tj. 91,66 

%) respondentů je přesvědčeno, že se ošetřující personál zajímal během příjmu o jejich 

potřeby. Nezájem naopak uvedli 2 (tj. 1,67 %) dotázaní. Možnost „nevím“ označilo 8 (tj. 6,67 

%) respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

110; 91,66% 

2; 1,67% 
8; 6,67% 

ano

ne

nevím



 - 44 - 

Položka č. 11: Byla během příjmu zachována Vaše intimita? 

 

Graf č. 11: Zachování intimity 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení:  

 

     V položce č. 11 odpovídali dotazovaní na otázku, zda byla během vyšetření zachována 

jejich intimita. Je to velmi zásadní otázka, neboť její kladné nebo záporné zodpovězení velmi 

ovlivňuje spokojenost pacienta s ošetřovatelskou péčí. O zachování své intimity během 

příjmu do zdravotnického zařízení je přesvědčeno 114 (tj. 95,00 %) dotázaných. 4 (tj. 3,33 %) 

si myslí, že jejich intimita byla porušena. Možnost „nevím“ zvolili 2 (tj. 1,67 %) respondenti. 
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Položka č. 12: Měl/a jste přístup k informacím o právech pacientů? 

 

Graf č. 12:  Přístup k informacím o právech pacientů 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Přístup k informacím o právech pacientů mělo 107 (tj. 89,16 %) respondentů. 2 (tj. 1,67 

%), 11 (tj. 9,17 %) se o dané téma nezajímalo. Překvapující bylo zjištění, že 2 (tj. 1,67 %) 

dotázaní uvedli, že přístup k informacím o právech pacientů neměli, přestože tato jsou 

přístupna a k dispozici na každé ambulanci. Tato položka souvisí s komunikací pacienta se 

zdravotnickým personálem. Jestliže pacienti uvedli, že neměli přístup k informacím o svých 

právech, byl to spíše jejich nezájem, protože pokud by se zdravotnického personálu dotázali, 

jistě by jim bylo sděleno, kde tyto informace mohou nalézt. 
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Položka č. 13: Cítil/a jste se během příjmu v bezpečí? 

 

Graf č. 13: Pocit bezpečí během příjmu do zdravotnického zařízení 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Položka č. 13 má velký vliv na spokojenost pacienta během doby strávené na CP. Pacient, 

který se necítí v bezpečí, se jen velmi těžko může cítit spokojeně. Během příjmu do 

zdravotnického zařízení se bezpečně cítilo 106 (tj. 88,33 %) respondentů. 12 (tj. 10,00 %) 

dotázaných uvedlo, že se bezpečně necítilo. Zbývající 2 (tj. 1,67 %) respondenti zvolili 

možnost „nevím“, což lze vysvětlit tím, že v době příjmu o bezpečí příliš nepřemýšleli.  
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Položka č. 14: Byla Vám dána možnost kontaktovat rodinu nebo známé?      

 

Graf č. 14: Možnost kontaktovat rodinu 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Tato položka souvisí s komunikací zdravotnického personálu s pacienty. Všech 120 (tj. 

100,00 %) respondentů uvedlo, že jim byla dána možnost kontaktovat rodinu nebo známé. 

Žádný z dotázaných nezvolil možnost „ne“ nebo „nevím“. 
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Položka č. 15: Vyhovovaly prostory centrálního příjmu Vašim potřebám? 

                        (možnost občerstvení, dostupnost WC apod.) 

                         

Graf č. 15: Prostory centrálního příjmu 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

    Úkolem položky č. 15 bylo zjistit, zda jsou prostory centrálního příjmu pro pacienty 

vyhovující či nikoli, neboť příjemné prostředí má pozitivní vliv na psychiku pacientů. 

Prostory centrálního příjmu vyhovovaly 76 (tj. 63,33 %) respondentům. Naopak 36 (tj. 30,00 

%) dotázaných s těmito prostory spokojeno nebylo. 8 (tj. 6,67 %) zvolilo možnost „nevím“ a 

žádný z oslovených nevybral možnost „jiné“. 
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Položka č. 16: Setkal/a jste se během příjmu s nevhodným chováním ošetřujícího personálu? 

Pokud ano, popište prosím, o jaké chování se jednalo (např. arogance, nezájem, hrubost, 

vulgárnost apod.) a kdo z ošetřujícího personálu se takto choval (např. lékař, sestra, 

sanitárka atd.) 

 

Graf č. 16: Nevhodné chování ošetřujícího personálu centrálního příjmu 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     V položce č. 16 odpovídají respondenti na otázku, zda se během příjmu setkali 

s nevhodným chováním ošetřujícího personálu. Zápornou odpověď v tomto případě uvedlo 

116 (tj. 96,67 %) dotázaných pacientů. Možnost „nevím“ zvolili 3 (tj. 2,50 %) respondenti. 

S chováním ošetřujícího personálu nebyl spokojen pouze 1 (tj. 0,83 %) dotázaný. Jako důvod 

uvedl, že se nevhodně chovala sanitárka, která vulgárně křičela na chodbě. Je jisté, že taková 

zkušenost velmi ovlivní spokojenost pacienta.  
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Položka č. 17: Byl/a jste celkově spokojen/a s ošetřovatelskou péčí na centrálním příjmu? 

 

Graf č. 17: Spokojenost s ošetřovatelskou péčí na centrálním příjmu 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Tato otázka je zásadní při určování spokojenosti nebo nespokojenosti pacienta. 

Spokojenost s ošetřovatelskou péčí vyjádřilo 116 (tj. 96,67 %) respondentů. Zbývající 4 (tj. 

3,33 %) dotázaní spokojeni nebyli. Žádný dotázaný nezvolil možnost „nevím“. 
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Položka č. 18: Cítil/a jste během příjmu nepříjemné pocity? Jaké? 

                        (možno uvést více odpovědí) 

                          

Graf č. 18: Nepříjemné pocity pacientů čekajících na centrálním příjmu 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     V této položce měli respondenti uvést případné nepříjemné pocity, které během příjmu 

pociťovali. Jejím cílem bylo zjistit případné negativní faktory ovlivňující vnímání 

managementu centrálního příjmu pacientem. Dotázaní mohli uvést více možností. V 66 (tj. 

33,33 %) případech respondenti uvedli, že nepříjemné pocity mají z čekací doby. Druhá 

nejčastější odpověď byla „bolest“, kterou dotázaní označili ve 34 (tj. 17,17 %) případech. 

Následovala možnost „žízeň a hlad“ s 30 (tj. 15,15 %) uvedenými odpověďmi. 24 krát (tj. 

12,12 %) dotázaní uvedli „úzkost, strach“, 22 krát (tj. 11,11 %) „napětí“, 16 krát (tj. 8,08 %) 

„tělesné nepohodlí“ a 6 (tj. 3,03 %) „zima, horko“. Žádný z respondentů neuvedl jiný zdroj 

nepříjemných pocitů. Je zajímavé, že muži hůře snáší hlad a žízeň, z 30 odpovědí tuto 

možnost volili muži 23 krát.  Ženy jsou náchylnější na okolní teplotu, možnost „zima, horko“ 

zvolilo 5 žen a pouze 1 muž. 
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Položka č. 19: Byl jste informován ošetřujícím personálem o tom, jakou dobu bude  

                        Vaše přijetí trvat a proč? 

 

Graf č. 19: Podávání informací o době čekání na centrálním příjmu 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Podávání informací o době čekání na centrálním příjmu má velký vliv na spokojenost 

pacienta. Pokud bude vědět, že má čekat dvě hodiny, tak se s touto dobou „smíří“ a bude svou 

mysl soustředit na jiné věci, než je čas. O době, kterou nemocní stráví na centrálním příjmu, 

bylo informováno 92 (tj. 76,67 %) dotázaných. 23 (tj. 19,16 %) respondentů uvedlo, že 

informováno nebylo. Zbývajících 5 (tj. 4,17 %) označilo možnost „nevím“. 
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Položka č. 20: Byla doba, kterou jste strávil/a na centrálním příjmu, pro Vás  

                        přijatelná? 

 

 

Graf č. 20: Přijatelnost doby strávené na centrálním příjmu 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení:  

 

     Za přijatelnou označilo dobu strávenou na centrálním příjmu 64 (tj. 53,33 %) respondentů. 

48 (tj. 40,00 %) si naopak myslí, že doba byla příliš dlouhá. Možnost „nevím“ uvedlo 8 (tj. 

6,67 %) dotázaných. Také tato otázka velmi ovlivňuje spokojenost pacienta a jeho pohled na 

management centrálního příjmu. Je zajímavé, že více trpělivosti projevují ženy a také starší 

generace. 
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Položka č. 21: Jak dlouhou dobu jste celkově strávil/a čekáním na centrálním příjmu? 

 

Graf č. 21: Doba strávená na centrálním příjmu 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Doba, kterou pacient stráví na CP, velmi ovlivňuje jeho spokojenost. Pokud pacient čeká 

příliš dlouho, může být podrážděný, nervózní, někdy i agresivní. Nejvíce respondenti – 34 

krát (tj. 28,33 %) uvedli, že na centrálním příjmu čekali maximálně 2 hodiny. Druhou 

nejčastější odpovědí byla možnost „do 3 hod.“, kterou zvolili dotázaní 32 krát (tj. 26,67 %). 

Následovala možnost „do 1 hod.“, která se ve vyplněných dotaznících objevila 28 krát (tj. 

23,33 %). 18 krát (tj. 15,00 %) dotázaní zvolili možnost „do 4 hod.“ a 8 krát (tj. 6,67 %) „do 5 

hod.“.  
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Položka č. 22: Byla Vám nabídnuta nějaká činnost, kterou jste si mohl/a „krátit“  

                        dlouhou chvíli?  

 

Graf č. 22: Nabídka činnosti během čekání na centrálním příjmu 

 

 

 

 

 

Zhodnocení:  

 

     Také tato položka má velký vliv na pacientovu spokojenost. Ke zlepšení pocitů 

nemocného je třeba, aby svou mysl nesoustředil pouze na čas a svoji nemoc, aby měl během 

čekání na vyšetření možnost nějaké relaxace. 104 (tj. 86,67 %) respondenti uvedli, že jim 

během doby strávené na centrálním příjmu nebyla nabídnuta žádná činnost, kterou by si mohli 

„krátit“ dlouhou chvíli. 12 (tj. 10,00 %) si na to nevzpomíná.  4 (tj. 3,33 %) dotázaní zvolili 

možnost „ano“. Ve všech případech jim byla nabídnuta četba. 
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Položka č. 23: Co by podle Vašeho názoru zkrátilo nebo zlepšilo dobu čekání na CP? 

 

Graf č. 23: Návrhy respondentů na zkrácení a zpříjemnění doby strávené na CP 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 

     Tato otázka byla otevřená a odpověděli na ni pouze někteří respondenti. Nejvíce, a to ve 

37 (tj. 30,33 %) případech, pacienti navrhovali, aby na CP pracovalo více lékařů. Druhou 

nejčastější odpovědí bylo zřízení všeobecné pohotovosti v areálu FN, což bylo navrženo 30 

krát (tj. 24,59 %).  28 krát (tj. 22,95 %) byly navrženy květiny a zeleň. 10 krát (tj. 8,20 %) 

respondenti doporučili umístit v čekárně televizi, 7 krát (tj. 5,74 %) denní tisk, 6 krát (tj. 4,92 

%) požadovali občerstvení a 4 krát (tj. 3,28 %) pacienti navrhli, aby byly příjmy plánované na 

čas. 
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9 DISKUSE 

9.1 Zaměření a průběh výzkumného šetření 
 

     Bakalářská práce se zabývá pohledem pacientů na management CP. Výzkumné šetření bylo 

provedeno mezi pacienty CPL. Vlastnímu dotazníkovému šetření předcházelo schválení 

tohoto šetření vrchní sestrou CPL Jindrou Šneberkovou. 

     Výzkumné šetření bylo provedeno metodou kvantitativního výzkumu, formou dotazníku, 

který obsahuje 23 položek, jež lze rozdělit podle obsahu do čtyř skupin. První tři položky jsou 

informativního charakteru, zjišťují věk a pohlaví respondentů a také, zda se jednalo o příjem 

akutní nebo plánovaný.  

     Druhou skupinu tvoří otázky č. 11, 13 a 17. Tyto otázky se vztahují k hypotéze č. 1 a jejich 

úkolem je zjistit spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na CP. Tyto otázky nebyly 

záměrně řazeny po sobě, aby byly odpovědi přesnější a ničím nezkreslené. 

     Další oddíl je tvořen otázkami č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 a 19, vztahujícími se k 

hypotéze č. 2, která se zabývá spokojeností pacientů s komunikací zdravotnického personálu 

na CP. 

     Poslední oddíl obsahuje otázky č. 15, 20, 21, 22 a 23, vztahující se k hypotéze č. 3 a 

zabývají se faktory, které negativně ovlivňují pohled pacienta na management CP. 

     Výsledná data z dotazníkového šetření byla zpracována a zaznamenána v programu Exel 

firmy Microsoft do grafů.  

     Výzkum, který se zabývá pohledem pacienta na management CP a jeho spokojeností 

s průběhem přijímání do nemocnice, proběhl na CPL již potřetí, a to v letech 2003, 2004 a 

nyní. Získaná data z výzkumného šetření jsou porovnávána s daty výsledného šetření z roku 

2004, který byl podpořen grantem IGA MZ ČR a zpracován Bílkem a kol. (39). Pro 

přehlednost byla tato data zpracována a zaznamenána do tabulky v programu Exel firmy 

Microsoft. 
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9.2 Zhodnocení výzkumného cíle č. 1 

 

Cíl č. 1 : 

     Zjistit, jaký je pohled pacientů na úroveň kvality ošetřovatelské péče poskytované 

zdravotnickým personálem na oddělení Centrálního příjmu FN Plzeň Lochotín. 

Hypotéza č. 1:  

     Domnívám se, že nejméně 80 % pacientů je spokojeno s ošetřovatelskou péčí prováděnou 

na CP. 

 

     Pro zhodnocení hypotézy č. 1 je stěžejní položka č. 17, ve které pacienti odpovídají na 

otázku, zda byli celkově spokojeni s ošetřovatelskou péčí na CP. 96,67 % respondentů 

vyjádřilo svoji spokojenost označením odpovědi „ano“. Zbývajících 3,33 % dotázaných 

spokojeno nebylo. Protože jsem předpokládala, že nejméně 80 % dotázaných bude 

s ošetřovatelskou péčí na CP spokojeno, hypotéza č. 1 se potvrdila. Výzkum provedený 

v roce 2004 udává, že pacienti hodnotili management a celkový dojem pociťovaný během 

doby strávené na interním CP kladně, a to u akutního i plánovaného příjmu v 92 %. 

Výzkumné šetření ukázalo, že se v průběhu sedmi let výrazně zvýšil počet spokojených 

pacientů na centrálním příjmu o 4,67 %, což je velmi uspokojivé zjištění. 

     Jako doplňující jsou k této hypotéze přiřazeny otázky č. 11 a 13. Do dotazníku byly 

zařazeny z toho důvodu, že jejich kladné či záporné zodpovězení je jedním z důležitých 

faktorů určující spokojenost pacienta.  

     V položce č. 11 odpovídali respondenti na otázku, zda byla během příjmu zachována jejich 

intimita. Kladně odpovědělo 95 %, záporně 3,33 % dotázaných. Možnost „nevím“ zvolilo 

1,67 % respondentů. Zdravotnický personál CP si uvědomuje, že pacienti velmi citlivě 

vnímají narušení své intimity. Přesto v 3,33 % respondenti uvedli, že jejich intimita narušena 

byla. Příčinu vidím v tom, že CP není uzavřené oddělení s dostatečným počtem boxů.  

     Položka č. 13 zjišťuje, zda se respondenti cítili během procesu příjmu v bezpečí. Kladnou 

odpověď označilo 88,33 % dotázaných. 10,00 % uvedlo, že se v bezpečí necítilo. Zbývajících 

1,67 % zvolilo možnost „nevím“. Stejně jako v předchozí položce přesáhl počet kladných 

odpovědí stanovenou minimální hranici 80 %, obě tyto položky hypotézu č. 1 potvrzují.       
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Hypotéza č. 2: 

     Domnívám se, že nejméně 80 % pacientů je spokojeno s komunikací ošetřovatelského 

personálu na CP. Kritériem pro potvrzení této hypotézy je kladné zodpovězení (kromě otázky 

č. 16, kde je požadována odpověď záporná) devíti z jedenácti otázek, které se k této hypotéze 

vztahují. 

 

     K hypotéze č. 2 jsou přiřazeny otázky č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 a 19.  

     V položce č. 4 odpovídali respondenti na otázku, zda se jim na CP představil ošetřující 

lékař. 80,83 % dotázaných zvolilo možnost „ano“, zbývajících 19,17 % možnost „ne“. 

Výsledná data této položky hypotézu č. 2 velmi těsně podporují, počet kladných odpovědí 

přesáhl minimální požadavek 80 %, přestože o pouhých 0,83 %. 

      V následující otázce, kdo z ošetřujícího personálu podal pacientům informace o průběhu 

příjmu a zda tyto informace byly dostačující, označilo nejvíce respondentů – 41,67 % 

možnost „ano, sestra“. Lékařem bylo informováno 33,33 % a lékařem i sestrou 21,67 % 

dotázaných pacientů. 3,33 % dotázaných uvedlo, že o průběhu příjmu nedostalo žádné 

informace. Protože součet kladných odpovědí činí 96,67 %, tato položka hypotézu č. 2 také 

podporuje. Tuto položku můžeme porovnat s výsledky výzkumného šetření z roku 2004, který 

udává spokojenost pacientů s poskytováním informací při přijetí na interním CP 92 %, což je 

o 4,67 % méně, než je u mého výzkumu. Také u této položky je zřejmé, že komunikace mezi 

pacientem a zdravotnickým personálem zaznamenala pozitivní vývoj. 

     Otázka č. 6 zkoumala, zda respondenti dobře rozuměli všem informacím o průběhu příjmu. 

V této položce rovněž odpovědělo kladně 96,67 % a záporně 3,33 % respondentů, což naší 

hypotézu také podporuje. Vzhledem k tomu, že nejvíce pacientů odpovědělo, že informace 

jim byly podávány sestrou, mohla být tato položka porovnána s výsledky výzkumného šetření 

z roku 2004, ve kterém uvedlo 96 % pacientů, že jim sestra srozumitelně odpovídá a jsou tedy 

jasně informováni. Také u této položky došlo k nepatrnému zlepšení mezi komunikací sestry 

a pacientem. 

     V položce č. 7, ve které respondenti odpovídali na otázku, zda byli informováni o tom, 

s jakou diagnózou jsou přijímáni a kdo je informoval, uvedlo 93,34 % respondentů, že bylo 

informováno lékařem. Záporně, tedy že informováno nebylo, odpovědělo 3,33 % a stejné 

množství zvolilo možnost „nevím“. I zde tedy přesáhl počet kladných odpovědí 80 % hranici. 

V porovnání s výsledky z roku 2004 opět došlo k výraznému zlepšení mezi komunikací 

pacienta a lékaře. V minulosti uvedlo sdělení problému a vysvětlení léčby pouhých 80 % 

pacientů, což je o více než 13 % méně než dnes. 
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     V následující položce respondenti odpovídali na otázku, zda jim byl dán prostor a čas pro 

případné dotazy. Rovněž u této položky bylo více než 80 % kladných odpovědí, tvořily 

rovných 90,00 %. Záporně odpovědělo 6,67 % a možnost „nevím“ zvolilo 3,33 % 

respondentů. 

     Cílem otázky č. 9 bylo objasnit, na kolik se pacienti orientují mezi těmi, kteří je ošetřují. 

Dobrou orientaci uvedlo 81,67 % dotázaných, 5,00 % označilo, že neví, jestli se dobře 

orientovalo, a 13,33 % dotázaných zaznamenalo, že přehled mezi těmi, kteří je ošetřovali, 

neměli. Také v této položce respondenti potvrdili dobrou komunikaci ve více než 80 %, 

tentokrát však o pouhých 1,67 %. 

     Otázka č. 10 zkoumá, zda se ošetřující personál zajímal o potřeby pacientů během doby 

strávené na CP. Jak ukázalo výzkumné šetření, 91,66 % pacientů uvedlo, že se ošetřující 

personál o jejich potřeby zajímal. Dalších 6,67 % respondentů odpovědělo, že neví, a 

zbývajících 1,67 % dotázaných je přesvědčeno o nezájmu ošetřujícího personálu o jejich 

potřeby.      

     Položka č. 12 zjišťovala, zda měli pacienti možnost přístupu k informacím o jejich 

právech. Kladnou odpověď uvedlo 89,16 % dotázaných. 1,67 % označilo, že přístup k těmto 

informacím nemělo. Zbývajících 9,17 % respondentů se o dané téma nezajímalo. Také u této 

položky je výsledné šetření v souladu s hypotézou. Překvapující bylo zjištění, že někteří 

dotázaní uvedli, že přístup k informacím o právech pacientů neměli, přestože jsou přístupna a 

k dispozici na každé ambulanci. Pokud pacienti uvedli, že neměli přístup k informacím o 

svých právech, byl to spíše jejich nezájem, protože pokud by se zdravotnického personálu 

dotázali, jistě by jim bylo sděleno, kde tyto informace mohou nalézt. 

     V položce č. 14 uvedlo všech 100,00 % respondentů, že jim byla dána možnost 

kontaktovat rodinu nebo známé, což je s naší hypotézou v souladu. 

     V položce č. 16 odpovídají respondenti na otázku, zda se během příjmu setkali 

s nevhodným chováním ošetřujícího personálu. Zápornou odpověď v tomto případě uvedlo 

96,67 % dotázaných pacientů. Možnost „nevím“ zvolilo 2,50 % respondentů. S chováním 

ošetřujícího personálu nebyl spokojen pouze 1 pacient, což činí 0,83 % dotázaných. Jako 

důvod uvedl, že se nevhodně chovala sanitárka, která vulgárně křičela na chodbě. Je jisté, že 

taková zkušenost velmi ovlivní spokojenost pacienta.  

     Položka č. 19 je poslední ze skupiny otázek, které se k této hypotéze vztahují. Pacienti 

měli odpovědět na otázku, zda byli ošetřujícím personálem informováni o době, jakou bude 

jejich přijetí trvat a proč. 76,67 % dotázaných uvedlo, že informováno bylo, naopak 19,16 % 

uvedlo, že informováno nebylo. Zbývajících 4,17 % označilo možnost „nevím“. Výsledná 
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data této položky nejsou v souladu s naší hypotézou, a to o 3,33 %. Výzkumné šetření z roku 

2004 uvádí, že pacienti interního CP, kteří byli přijímáni plánovaně, dostali informace v 82 

%, u akutních případů toto potvrdilo 71 %, v průměru tedy 76,50 %. Také v této položce je 

vidět nepatrné zlepšení komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem. 

     Protože deset z jedenácti otázek zodpovědělo více než 80 % oslovených pacientů podle 

předpokladu, hypotéza č. 2 se potvrdila.  

 

     Cílem následující tabulky je přehledně porovnat získaná data s daty z roku 2004. 

 

Tabulka č. 1: Porovnání získaných dat s daty z roku 2004 

 

rok 2004 v % rok 2011 v % rozdíl v % 

celková spokojenost pacienta 92,00 96,67 4,67 

dostatek informací 92,00 96,67 4,67 

srozumitelnost poskytnutých informací 96,00 96,67 0,67 

informovanost o diagnóze 80,00 93,34 13,34 

informovanost o době strávené na CP 76,50 76,67 0,17 

 

     Ve všech porovnávaných položkách došlo ke zvýšení spokojenosti pacientů. Nejvyšší 

nárůst byl zaznamenán u položky týkající se informovanosti o diagnóze. V současnosti uvedlo 

o 13,34 % pacientů více než v roce 2004, že jim byly poskytnuty informace o diagnóze, se 

kterou jsou přijímáni. O 4,67 % se také zlepšila celková spokojenost i informovanost 

pacientů. Srozumitelnost poskytovaných informací uvedlo o 0,67 % více pacientů, než tomu 

bylo v roce 2004. Je to dáno tím, že již v roce 2004 uváděli pacienti srozumitelnost v celých 

96 %. Nejmenší nárůst, o pouhých 0,17 %, byl zaznamenán v položce, ve které respondenti 

odpovídali na otázku, zda byli informováni o době, jakou stráví čekáním na CP. Stejně jako 

v roce 2004, i v současnosti jsou pacienti informováni ohledně doby pouze v necelých 77 %. 

Příčina spočívá v nepředvídatelnosti množství pacientů, kteří přijedou na CP s akutním 

problémem, jenž musí být řešen okamžitě. Nelze tedy přesně říci, jak dlouhou dobu pacient na 

CP stráví. 

 

 

 

 

 

 



 - 62 - 

9.3 Zhodnocení výzkumného cíle č. 2 

      

Cíl č. 2 : 

     Zjistit případné negativní faktory v organizaci přijímacího procesu vnímané pacienty. 

Hypotéza č. 3: 

     Domnívám se, že nejvíce negativně působí na pacienty během přijímacího procesu celková 

doba čekání. 

 

     Pro zhodnocení hypotézy č. 3 je stěžejní položka č. 18, ve které respondenti odpovídali na 

otázku, jaké nepříjemné pocity pociťují pacienti během čekání na CP. V této položce mohli 

dotázaní uvést více odpovědí. Podle předpokladu respondenti nejčastěji uvedli, že nepříjemné 

pocity mají z čekací doby. Tuto možnost označili v 66 případech, což činí 33,33 % 

uvedených odpovědí. Hypotéza č. 3 se tedy potvrdila.  

     V dalších 17,17 % si pacienti stěžovali na bolest, v 12,12 % označených odpovědí uvedli, 

že pociťovali úzkost a strach a v 11,11 % napětí. V 15,15 % odpovědí dotázaní uvedli, že měli 

hlad nebo žízeň, přestože je v čekárně CPL postaven automat na občerstvení. Někteří pacienti 

s tím však nejsou spokojeni a požadují pití od ošetřujícího personálu. Často se také stává, že 

pacienti přivezeni s akutním případem nemají u sebe hotovost na zakoupení občerstvení. 

Možné řešení je např. v instalaci barelové vody v čekárně. Méně než 10,00 % odpovědí 

získaly možnosti „tělesné nepohodlí“ a „zima, horko“. Žádný z respondentů neuvedl jiný 

zdroj nepříjemných pocitů. 

     K této hypotéze byly jako doplňující položeny otázky č. 15, 20, 21, 22 a 23.  

      V  položce č. 15 vyjadřovali respondenti své názory na prostory CP. Pro 63,33 % 

dotázaných byly prostory vyhovující, naopak 30,00 % respondentů spokojeno nebylo. 6,67 % 

dotázaných uvedlo, že neví, zda pro ně byly prostory vyhovující. Z výše uvedeného vyplývá, 

že pacienti více vnímají dlouhou čekací dobu, než prostory, ve kterých čekají, jak dokazuje 

položka č. 18, ve které 66, tedy 55 % dotázaných uvedlo, že má nepříjemné pocity právě 

z čekací doby. Přesto má příjemné prostředí pozitivní vliv na psychiku jak pacientů, tak 

zdravotnického personálu. Důležité jsou např. barvy, kterými jsou prostory vymalovány, 

vhodné je použití jemných pastelových barev, nejlépe světle žluté nebo meruňkové, které 

působí optimisticky. Pozitivně také působí přítomnost květin nebo jiné dekorace. 

     V otázce č. 20 označilo 53,33 % respondentů dobu strávenou na centrálním příjmu pro ně 

za přijatelnou. 40,00 % si naopak myslí, že doba byla příliš dlouhá. Protože 55 % 
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respondentů označilo jako zdroj nepříjemných pocitů právě čekací dobu, lze vyvodit, že 15 % 

pacientů sice nepovažuje dobu za příliš dlouhou, ale z čekání má nepříjemné pocity. Proto je 

třeba se zaměřit na to, jak pacienta rozptýlit či zabavit. 

     Na otázku, jak dlouhou dobu pacienti strávili čekáním na centrálním příjmu, odpovědělo 

28,33 % dotázaných, že maximálně 2 hodiny.  26,67 % uvedlo dobu do 3 hodin a 23,33 % do 

1 hodiny. V 15 % zvolili oslovení pacienti možnost „do 4 hod.“ a v 6,67 % dokonce museli na 

CP čekat až 5 hodin. V průměru pacienti čekali na příjmu 2,53 hodiny. Největší problém 

spočívá ve špatné informovanosti pacientů a potažmo celé veřejnosti, že neví, kam a na koho 

se s akutním problémem obrátit. Většina pacientů dochází na CP s takovými problémy, které 

by se daly vyřešit na pohotovosti nebo u praktického lékaře, a tím zvyšují počet pacientů, 

kteří musí být ošetřeni. Vzhledem k tomu, že na CP slouží pouze jeden internista, nedá se 

takové množství nemocných zvládnout bez velké časové prodlevy. Velký problém spatřuji 

také v tom, že v areálu FN Plzeň Lochotín není zavedena všeobecná pohotovost, kam by 

mohli zaměstnanci CP takové pacienty odesílat. Řešením by také bylo rozšíření CP o jednu 

interní ambulanci a navýšení zdravotnického personálu. 

    Úkolem položky č. 22 bylo zjistit, zda byla respondentům nabídnuta nějaká činnost, kterou 

by si mohli „krátit“ dlouhou chvíli během přijímacího procesu. Kladně odpovědělo pouze 

3,33 % dotázaných. V 10,00 % si respondenti nevzpomněli a v 86,67 % uvedli, že jim žádná 

činnost nabídnuta nebyla. Proto je dobré, když pacienta na CP doprovází rodina, jejíž 

přítomnost nemocného nejen povzbuzuje, ale také jej zabaví.  

     V poslední položce v dotazníku měli respondenti odpovědět na otázku, co by podle jejich 

názoru zkrátilo nebo zlepšilo dobu čekání na CP. Tato otázka byla otevřená a odpověděli na 

ni pouze někteří respondenti. Nejvíce, a to ve 30,33 % uvedených odpovědí, pacienti 

navrhovali, aby na CP pracovalo více lékařů. Druhou nejčastější odpovědí bylo zřízení 

pohotovosti v areálu FN, což uvedlo 24,59 % dotázaných.  V 22,95 % byly dotázanými 

navrženy květiny a zeleň, jejichž pozitivní vliv na psychiku člověka nelze popřít. 8,20 % 

respondentů doporučilo umístit v čekárně televizi, 5,74 % denní tisk, 4,92 % požadovalo 

občerstvení a zbývajících 4,26 % pacientů navrhlo, aby byly příjmy plánované na čas, což je 

ovšem u akutních případů skutečně neproveditelné.  

 

      

 

 



 - 64 - 

   ZÁVĚR 
     

     Ve své práci jsem se zaměřila na pohled pacientů na management příjmu do 

zdravotnického zařízení. Teoretická část se zabývá především kvalitou ošetřovatelské péče a 

potřebami pacientů a jejich uspokojováním na CP. Cílem praktické části bylo zjistit priority 

pacientů při přijímání do zdravotnického zařízení. Výzkum zabývající se pohledem pacienta 

na management CP a jeho spokojeností s průběhem přijímání do nemocnice proběhl na CPL 

již v letech 2003 a 2004. Získaná data současného výzkumného šetření byla porovnána 

s výsledky šetření z roku 2004. 

    Výzkumné šetření ukázalo, že se v průběhu sedmi let výrazně zvýšil počet spokojených 

pacientů na CPL, a to o necelých 5 %, což je velmi pozitivní zjištění. Ke zlepšení došlo 

především při vzájemné komunikaci mezi pacientem a zdravotnickým personálem, většina 

pacientů je spokojena s poskytováním informací i s jejich rozsahem a jasností. Přesto 3,33 % 

dotázaných pacientů nebylo s ošetřovatelskou péčí na CPL spokojeno. Největším problémem 

zůstává dlouhý čas pacienta strávený na CP, který v průměru činí 2,53 hodiny. Možné 

východisko spočívá v osvětě veřejnosti, neboť většina pacientů chodí na CP s takovými 

problémy, které lze vyřešit na pohotovosti nebo u praktického lékaře. Řešením je např. 

umístění letáků v čekárnách praktických lékařů nebo spádových specialistů.  Další možné 

řešení, jak zkrátit dobu strávenou pacienty na CP, vidím ve zřízení všeobecné pohotovosti 

v areálu FNL, nebo v rozšíření CP o jednu interní ambulanci a navýšení počtu zdravotnického 

personálu, což navrhovali také dotazovaní pacienti. Pro zpříjemnění času stráveného na CP 

navrhuji např. instalaci barelové vody, protože někteří pacienti nejsou spokojeni s automatem 

na občerstvení, který je v čekárně CPL umístěn, a požadují pití od personálu. Často se také 

stává, že pacienti přivezeni s akutním případem nemají u sebe hotovost na zakoupení 

občerstvení. Vhodné by také bylo nabídnout a umožnit pacientovi nějakou činnost, která by 

jej zabavila během dlouhého čekání na vyšetření, např. poskytnout mu časopisy nebo 

křížovky. Pacienti také navrhovali umístit v čekárně CPL květiny a zeleň, jejichž pozitivní 

vliv na psychiku člověka nelze popřít. 

Věřím, že moje práce dostatečně vystihuje danou tématiku a nastiňuje možnosti řešení 

odhalených problémů. Aby bylo možno zjištěné nedostatky skutečně odstranit, ráda bych 

s výsledky výzkumného šetření seznámila také management Fakultní nemocnice Plzeň. Tak 

by byla moje práce skutečně prospěšná.  
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Příloha č. 2: Dotazník 

 

Vážená paní, vážený pane, 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia obor Ošetřovatelství na Fakultě 

zdravotnických studií ZČU v Plzni. Žádám Vás tímto o vyplnění tohoto dotazníku, který mi 

pomůže získat potřebná data k mé bakalářské práci na téma „Pohled nemocného na 

management příjmu do zdravotnického zařízení“. Veškeré údaje obsažené v tomto dotazníku 

jsou zcela anonymní a budou využity pouze pro zpracování uvedené práce. Pokud není 

uvedeno jinak, označte, prosím, vždy jen jednu z variant možných odpovědí. Děkuji Vám za 

Vaši ochotu a spolupráci. 

 

                                            Martina Slováčková, studentka Západočeské univerzity 

 

 

1. Uveďte, prosím, Váš věk  …………………………. 

 

2. Jste  

o Muž o Žena 

3. Jednalo se ve Vašem případě o příjem    

o akutní   o plánovaný  

4. Představil se Vám ošetřující lékař centrálního příjmu? 

o Ano o Ne 

5. Podal Vám ošetřující personál dostatek informací o tom, jak bude Váš příjem 

probíhat?   

o Ano, lékař 

o Ano, sestra 

o Ano, lékař i sestra 

o Ne, nedostal jsem žádné 

informace 

o  Nevím 

6. Rozuměl/a jste dobře všem informacím o průběhu příjmu? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

o Jiné, vypište 

……………………………

……………………………

……………………………

… 

     7. Byl/a jste informován/a o tom, s jakou diagnózou jste přijímán/a? Kým? 

o Ano, lékařem  

o Ano, sestrou 

o Ne, nedostal jsem žádné 

informace 

o  Nevím 
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8. Byl Vám dán prostor a čas na případné dotazy? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

o Jiné, vypište 

……………………………

……………………………

……………………………

… 

9. Orientoval/a jste se dobře v tom, kdo Vás ošetřuje? (lékař, sestra, sanitárka,…) 

o Ano 

o Ne  

o Nevím 

o Jiné, vypište 

……………………………

……………………………

……………………………

…

10. Zajímal se během příjmu ošetřující personál o Vaše potřeby? 

o Ano o Ne o Nevím 

11. Byla během příjmu zachována Vaše intimita? 

o Ano o Ne o Nevím 

12. Měl/a jste přístup k informacím o právech pacientů? 

o Ano 

o Ne 

o Nezajímal/a jsem se

13. Cítil/a jste se během příjmu v bezpečí? 

o Ano o Ne o Nevím 

14. Byla Vám dána možnost kontaktovat rodinu, známé? 

o Ano o Ne o Nevím 

15. Vyhovovaly prostory centrálního příjmu Vašim potřebám 

      (možnost občerstvení, dostupnost WC, …)? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

o Jiné, vypište 

……………………………

……………………………

………………………….. 

16. Setkal/a jste se během příjmu s nevhodným chováním ošetřujícího personálu? 

       Pokud ano, popište prosím, o jaké chování se jednalo (např. arogance, nezájem,  

       hrubost, vulgárnost apod.) a kdo z ošetřujícího personálu se takto choval (např.  

       lékař, sestra, sanitárka atd.) 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

o Vypište 

…………

…………

…………

…… 

 

17.  Byl/a jste celkově spokojen/a s ošetřovatelskou péčí na centrálním příjmu? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím
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18. Cítil jste během příjmu některé nepříjemné pocity? Jaké? 

       (možno uvést více odpovědí) 

o Bolest 

o Úzkost, strach 

o Napětí 

o Dlouhá čekací doba 

o Tělesné nepohodlí 

o Žízeň, hlad 

o Zima, horko 

o Jiné, uveďte ………………………………………………………… 

19. Byl jste informován ošetřujícím personálem o tom, jakou dobu bude Vaše 

      přijetí trvat a proč? 

o Ano 

o Ne  

o Nevím 

20. Byla doba, kterou jste strávil/a na centrálním příjmu, pro Vás přijatelná? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

21. Jak dlouhou dobu jste celkově strávil/a čekáním na centrálním příjmu?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

22. Byla Vám nabídnuta nějaká činnost, kterou jste si mohl/a „krátit“ dlouhou 

chvíli? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

23. Co by podle Vašeho názoru zkrátilo nebo zlepšilo dobu čekání na centrálním 

příjmu? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

Ještě jednou děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

 

                                                                                                          Slováčková 

 


