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1 ÚVOD 
 

Bakalářská práce je napsána na téma péče o dutinu ústní u pacientů s deficitem 

sebepéče. Téma bylo zvoleno na základě toho, že hygienická péče včetně hygieny 

dutiny ústní patří mezi základní biologické potřeby jedince. Při zanedbávání, nebo 

nesprávné ošetřovatelské péči se zde mohou tvořit záněty, zubní kazy a jiné patologie. 

Narušená sliznice je poté možným přístupovým místem mikroorganismů, které se 

mohou rozšířit do celého organismu. Aby nedocházelo k patologiím, je nutné motivovat 

pacienty ke spolupráci a k lepší péči o dutinu ústní. 

Orální hygiena je záležitostí každého jednotlivce. Péče je součástí osobní hygieny 

každého civilizovaného jedince a její význam je stejný, jak v primární, sekundární, 

tak i terciární prevenci. S hygienou dutiny ústní by se mělo začínat již od útlého dětství. 

Právě od tohoto období, se již dá zabránit vzniku zubního kazu. Prevence onemocnění 

parodontu, zubů a ústních tkání spočívá především v péči v domácím prostředí. 

Mezi další vhodnou péči kromě čištění zubů a péči o dásně se řadí i výběr a konzumace 

vhodných potravin.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část 

se věnuje hygieně, významu a péči dutiny ústní, technikám čištění zubů, pomůckám 

pro hygienu dutiny ústní a ošetřovatelské péči o dutinu ústní u hospitalizovaných 

pacientů. Dále se práce zaměřuje na sebepéči a hodnotící škály. Výzkumná část 

navazuje na teoretickou, kde jsou stanoveny cíle a výzkumné předpoklady. Zabývá se 

návyky v péči o dutinu ústní u pacientů před hospitalizací v domácím prostředí. Dále se 

výzkumná část věnuje uspokojování potřeb v péči o dutinu ústní u pacientů s deficitem 

sebepéče během hospitalizace. Cílem bakalářské práce je vypracovat standard 

ošetřovatelské péče o dutinu ústní u pacientů s deficitem sebepéče. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

Teoretická část je věnována péči o dutinu ústní, technikám čištění zubů, pomůckám 

pro hygienu dutiny ústní, zvláštnostem péče o dutinu ústní a ošetřovatelské péči 

o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů. Druhá část se zabývá deficitem sebepéče 

a hodnocením soběstačnosti. 

 

 

 2.1 Péče o dutinu ústní 

 

Pojem hygiena je definován jako „soubor pravidel a postupů potřebných k podpoře 

a ochraně zdraví. V praktickém životě znamená zachování společensky a osobně nutné míry 

zdravotních předpisů. Hygiena je základní biologickou potřebou“ (Trachtová, 2013, s. 51). 

 

Orální hygiena je definována jako „osobní údržba čistoty a hygieny zubů a ústních 

struktur, včetně protetických náhrad a ortodontických přístrojů. Čištěním zubů, stimulací tkání, 

masážemi dásní a jinými procedurami dosahujeme zachování zubního ústního zdraví“ 
(Vytejčková a kol, 2011, s. 133). 

 

Význam péče dutiny ústní spočívá v udržení čistého chrupu, čisté dutiny, omezení 

zápachu z úst, zamezení vysychání sliznice, ale také ve zvýšení pohody nemocného. 

Dále v prevenci zubního kazu a jiných, ať už nádorových, nebo zánětlivých onemocnění 

(Vybíhalová, 2011). Správná péče o dutinu ústní je zakládána na odstraňování zbytků 

potravy, redukce množství plaku a omezení jeho působení na tkáně dutiny ústní. Orální 

hygiena by měla probíhat každodenně, nejlépe po každém jídle, nebo alespoň dvakrát 

denně, a to ráno a večer. Nezbytnou součástí je i hygiena jazyka, jelikož se stává 

rezervoárem škodlivých, přemnožených bakterií. Starostlivost a pravidelná péče o ústní 

zdraví vede k prevenci zubního kazu. Kde není zubní plak, nemůže vzniknout zubní kaz 

ani zubní kámen a značně se omezí výskyt chorob parodontu (Mazánek, 2014;  

Zouharová, 2009). 
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2.2 Techniky čištění zubů 

 

Na vzniku zubního kazu se podílí mnoho příčin, proto je považován za multikauzální 

a multikondicionální onemocnění. Základní podíl na tvorbě zubního kazu má zubní 

plak, který působí na povrchu zubu v místech špatně přístupných samoočišťování. 

Tvorba zubního biofilmu je závislá na způsobu výživy pacienta a na jeho schopnosti 

plak mechanicky odstranit. Bakterie (streptokoky) adherující na povrchu zubů vytvářejí 

zubní biofilm. Čištěním chrupu dochází k odstranění zubního biofilmu, který následně 

několik minut po vyčistění zubů znovu vzniká. Nežli se vytvoří vyzrálý zubní plak, 

který je schopen fermentovat sacharidy, produkovat kyseliny, a tím demineralizovat 

sklovinu, trvá to dvacet čtyři až čtyřicet osm hodin. Z toho vyplívá, že by stačilo orální 

hygienu provádět v tomto intervalu, ale je nemožné odstranit zubní plak během jednoho 

čištění zubů, proto je doporučováno provádět hygienu dutiny ústní alespoň dvakrát 

denně. Schéma mechanizmu vzniku zubního kazu v příloze č. 1 

Důležitou součástí péče je, osvojit si určitou systematiku čištění zubů a pečovat 

o všechny zubní plošky. K čištění zubů je doporučováno mnoho metod, které by měly 

odpovídat maximální účinnosti a snadné osvojitelnosti. Vhodnou technikou je každá, 

která odstraňuje zubní plak z povrchu zubů a gingivy bez porušení těchto tkání. 

Při indikaci technik čištění zubů je nutné vzít v úvahu stav parodontu, schopnosti 

a dovednosti pacienta. 

Systematika čištění zubů spočívá nejdříve v čištění vestibulárních plošek, dále v čištění 

distálních plošek molárů. Následuje hygiena všech orálních plošek a na závěr se čistí 

okluzní plošky zubů. Pro kvalitní vyčištění zubů je doporučováno čistit chrup alespoň 

tři minuty ráno a pět minut večer. Popisuje se šest osvědčených metod čištění zubů. 

Není mezi nimi rozdíl v účinku, ale liší se působením na parodont. Proto se metody dělí 

do dvou základních skupin dle stavu parodontu na metody čištění zubů se zdravým 

parodontem a na metody čištění zubů s nemocným parodontem. Níže je uvedeno 

základní rozdělení metod čištění chrupu (Kilian, 2013; Mazánek, 2014). 

a)  Bassova intrasulkulární metoda 

b) Chartersova masážní metoda 

c) Cirkulární čistící metoda  

d) Modifikovaná Stillmanova metoda 

e) Fonesova metoda 

f) Vertikální kombinovaná metoda 
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Více o systematice a technikách čištění zubů v příloze č. 2. a 3. 

„Správná a účelná technika čištění zubů je zárukou celoživotního zachování vlastního 

chrupu “ (Klevetová, 2013, s. 43). 

 

 

2.3 Pomůcky pro hygienu dutiny ústní 

 

V dnešní době existuje mnoho pomůcek pro péči o dutinu ústní. Dostupné prostředky 

se mohou rozdělit do dvou základních skupin, a to sice na skupinu mechanickou, 

nebo chemickou (doplňkovou). Obě skupiny prostředků se používají současně. 

Primárními pomůckami jsou především ty mechanické, protože jsou nezbytné 

pro odstranění bakteriálního plaku (Dlouhá, 2011). 

 

 

2.3.1 Mechanické pomůcky pro hygienu dutiny ústní 

 

Mezi mechanické pomůcky se řadí zubní kartáčky, kartáčky pro mezizubní prostory, 

dentální nitě, dentální párátka, ústní irigátory. Pro správnou techniku použití těchto 

pomůcek je potřeba nácvik, dostatečná trpělivost, zručnost a dostatek času. Pokud tomu 

tak je, výsledkem je nepřítomnost zubního plaku, eliminace zubních kazů, příjemný 

dech a v neposlední řadě i zlepšení stavu orálního zdraví. 

Zubní kartáček − se v péči o dutinu ústní považuje za základní pomůcku. Jeho úkolem 

je mechanické očištění chrupu od zubního plaku a odstranění zbytku potravy z úst. Dále 

čistí jazyk a masíruje dásně. Funkční část kartáčku by měla být malá 20-25mm. Tato 

část by měla být tvořena nylonovými, nebo polyesterovými vlákny, která mají zaoblené 

konce, aby nedocházelo k poškození tkání. Vhodné osazení vláken je multi-tufted, 

(40 snopců s těsným odstupem ve 3-4 řadách) dobře přilnou k celému povrchu zubu. 

Délka, hustota a způsob osazení vláken, určuje tvrdost kartáčku. Označují se ultrasoft, 

supersoft, soft, medium, hard. Doporučuje se používání zubních kartáčků s měkkými 

vlákny, z důvodu šetrnější péče o zuby a dásně. Držadlo kartáčku by mělo s hlavicí 

kartáčku držet přímku (Mazánek, 2014; Rošková, 2010). 

Jednosvazkové kartáčky − tyto pomůcky slouží pro čištění chrupu v těžko dostupných 

místech. Je určen pro čištění distálních plošek molárů, proximálních ploch zubů 
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přiléhajících k mezeře v chrupu, čištění fixních ortodontických aparátů, mezičlenů 

fixních protetických náhrad. Technika spočívá v čištění jednotlivých zubů malými, 

krouživými pohyby, které by se měly vést pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů proti okraji 

gingivy (Mazánek, 2015; Weber, 2012).                   

Mezizubní kartáčky − tyto pomůcky jsou používány pro prostory nevyplněné 

interdentální papilou. Slouží jako prevence aproximálních zubních kazů. Ke správnému 

výběru mezizubního kartáčku je důležitá konzultace s ošetřujícím lékařem, 

nebo dentálním hygienistou, kteří pomocí speciální kalibrační sondy určí velikost 

mezizubních prostor (Češka a kol, 2011). 

Dentální nitě − jsou využívány k čištění dásňového sulku mezizubních prostorů 

vyplněných interdentální papilou. Dentální vlákno se vyrábí o různé síle 

a s různou povrchovou úpravou, (voskované, nevoskované) či napuštěné různými 

chemickými prostředky. Voskované vlákno lépe prochází po drsném povrchu zubu 

a mezi stěsnanými zuby, proto je doporučováno pro začátečníky. Nevoskovaný povrch 

má větší stírací schopnost, ale doporučuje se zkušenějším pacientům. Speciální vlákno 

Superfloss se doporučuje u pacientů se zubní náhradou. Má vyztužený konec 

pro snadnější zavedení (Mazánek, 2015; Stejskalová, 2011). 

Dentální párátka – jsou používána k odstranění zbytků potravy a k masáži otevřených 

mezizubních prostor. Párátka jsou vyráběny z různých materiálů (dřeva, plastu, kovů). 

Průřez může být trojhranný, kruhový nebo plochý. V dnešní době je také vyráběn Gum 

soft pick slouží zároveň jako mezizubní kartáček i párátko. Čistí, stimuluje a provádí 

mikromasáž dásně.  

Škrabka na jazyk − tato pomůcka se užívá k čištění hřbetu jazyka, který se stává 

významným rezervoárem parodontálních a kariogenních patogenů. Tyto patogeny 

se následně uvolňují do slin a produkují prchavé sírové sloučeniny. Škrabka na jazyk je 

doporučována při zmnoženém bakteriálním povlaku jazyka, halitóze, nebo jako součást 

běžné péče o dutinu ústní (Mazánek, 2014). 

Ústní irigátor (ústní sprcha) − je podpůrná pomůcka pro hygienu dutiny ústní, kdy se 

využívá tlaku vody nebo antibakteriálního roztoku. Je vhodná k hygieně kolem zubních 

náhrad, ale i k hygieně trvalého chrupu. Proud vody příznivě masíruje gingivu, 

odstraňuje zbytky jídla a uvolněný biofilm z předchozího čistění dutiny ústní, 

ale neodstraní zubní plak (Dlouhá, 2011; Nováková, 2011). 

Žvýkací gumy − žvýkačky bez cukru se mohou označit jako zvláštní mechanický 

prostředek. Žvýkání zvyšuje tvorbu slin, a tím neutralizuje kyseliny zubního povlaku 
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a odstraňuje zbytky potravy. K neutrálním hodnotám pH v zubním plaku dochází 

již po dvaceti minutách žvýkání. Na trhu jsou dostupné i žvýkačky s fluoridy (např. 

Fluogum), obsahující fluorid sodný, považují se za místní aplikaci fluoru (Dostálová, 

Seydlová, 2010; Mazánek, 2014). 

Mezizubní stimulátory – používají se ke stimulaci gingivy v mezizubních prostorech. 

Jsou vyráběny z umělé hmoty nebo gumy. Mají tvar kuželu a jsou připevněny 

na druhém konci zubního kartáčku, nebo samostatně na držadle. Vhodnější jsou 

mezizubní stimulátory gumové. Zavádí se hrotem k okluzi pod úhlem 45° k dlouhé ose 

zubu, aby nedocházelo k obrušování papil (Mazánek, 2014). 

 

 

2.3.2 Chemické pomůcky pro hygienu dutiny ústní 

 

Chemické prostředky jsou určeny k zamezení tvorby plaku, k odstranění vytvořeného 

plaku, k usnadnění mechanickému odstranění plaku a ke zvyšování odolnosti tvrdých 

zubních tkání. Tyto prostředky mají různé složení, a dle toho působí. Mohou působit 

antibakteriálně, mineralizují zubní sklovinu, šetrně pečují o dásně, chrání odhalené 

zubní krčky, dodávají svěží dech. Patří mezi ně zubní pasty, ústní vody a gely, 

dezinfekční roztoky (Mazánek, 2014). 

Zubní pasty − jsou nejrozšířenější chemické prostředky užívané k mechanickému 

odstranění zubního plaku. Zubních past na trhu je dnes velké množství (např. zubní 

pasta na citlivé zubní krčky, zubní pasta proti paradontóze, bělící zubní pasta, zubní 

pasta proti zubnímu kazu, zubní pasta proti zubnímu kameni, zubní pasta pro děti, zubní 

pasty pro kuřáky). Zubní pasty obsahují vodu, abraziva, zvlhčovala, pojiva, aromatické 

látky, sladidla, tenzidy, konzervační přísady, barviva a terapeuticky účinné látky. 

Abraziva jsou brusné částice, (např. uhličitan vápenatý), které odstraňují pelikuly. 

Na pastách bývají uvedeny údaje RDA (relativní abrazivita dentinu) jde o hrubost 

částeček zubní pasty. Dlouhodobé používání zubních past s vysokým podílem částic, 

může dojít k obrušování zubní skloviny, a to vede k citlivosti zubů (Weber, 2012;  

Zouharová, 2009). 

Mezi terapeuticky účinné látky obsažené v zubních pastách jsou řazeny fluoridy, 

které zvyšují odolnost vůči zubnímu kazu a podporují remineralizaci zubů. Aplikace 

fluoridů je vhodná v primární až terciální prevenci zubního kazu. Dle množství 
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obsaženého fluoru v zubní pastě rozdělujeme pasty dětské, které obsahují 250-400ppm 

fluoru, pasty kosmetické (pro dospělé) 1000-1500ppm a pasty terapeutické s obsahem 

fluoru 1800-2500 ppm. Terapeutické pasty se doporučují u pacientů s vysokou kazivostí 

zubů (Dostálová, Seydlová, 2010; Weber, 2012). 

Ústní vody − jedná se o doplňky, které je vhodné používat před i po čištění zubů, 

a to sice dvakrát až třikrát denně po dobu třiceti sekund. Ústní vody mohou být 

s různými látkami a s různým účinkem (např. antimikrobiálním, fluoridovým, 

adstringentním, deodoračním a kosmetickým). Používají se jako adjuvans preventivních 

a léčebných postupů. (Mazánek, 2014; Rošková, 2010). 

Zubní gely − jsou používány k fluoridaci zubní skloviny. Používat by je měli pacienti, 

kteří mají zvýšenou náchylnost k tvorbě zubních kazů. Po základní hygieně dutiny ústní 

pomocí zubního kartáčku, zubní pasty a mezizubních kartáčků se následně aplikuje 

na celý chrup zubní gel pomocí zubního kartáčku po dobu tří minut. Po nanesení gelu se 

ústa již nevyplachují a nedoporučuje se alespoň jednu hodinu po aplikaci gelu jíst a pít. 

Používání zubních gelů je doporučováno jednou krát týdně (Zouharová, 2009; 

Dostálová, Seydlová, 2010). 

Dezinfekční roztoky − jsou používány jako antiseptika proti mikroorganizmům, 

zubnímu biofilmu a zánětům dásní. Roztoky jsou indikovány pacientům 

po stomatochirurgických výkonech, při zvýšené krvácivosti a u imobilních pacientů 

k výplachu úst. Nejpoužívanější a nejúčinnější antiseptický roztok dobře rozpustný 

ve vodě je chlórhexidin. Používá se ve vodném roztoku v koncentraci 0,2 %. Účinek 

přetrvává v dutině ústní několik hodin, a tím dokáže udržet chrup čistý bez zubního 

plaku po delší dobu. Nevhodné je dlouhodobé užívání tohoto roztoku z důvodu 

nežádoucích vedlejších účinků, především hnědého zabarvení zubů a jazyka, 

přetrvávajícímu pocitu hořké chuti v ústech a také chuťové poruchy (Klevetová, 2013; 

Šedý, 2012). 

 

 

2.4 Ošetřovatelská péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů  

 

Hygiena dutiny ústní patří do celkové hygienické péče během pobytu pacienta 

v nemocnici. Kritériem samostatného vykonání orální hygieny u pacienta jsou jeho 

návyky a míra soběstačnosti. Dle toho, jak moc je pacient soběstačný, se do toalety 
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dutiny ústní aktivně zapojuje ošetřovatelský personál. Hygiena dutiny ústní se 

dá rozdělit na běžnou hygienu, zvláštní péči o dutinu ústní a péči o zubní náhradu 

(Vytejčková a kol., 2011). 

Péče o dutinu ústní u soběstačných pacientů − jestliže pacient nejeví žádný deficit 

v oblasti sebepéče, jedná se o soběstačného pacienta. V tomto případě si pacient chrup, 

i dutinu ústní vyčistí sám u umyvadla na pokoji, nebo v koupelně. Ošetřující personál 

pouze taktně dohlíží na pravidelnou a kvalitní toaletu dutiny ústní (Vybíhalová, 2011). 

Péče o dutinu ústní u ležících pohyblivých pacientů − pokud pacient vykazuje 

známky deficitu sebepéče a není schopen z nějakého důvodu přesunu z lůžka 

k umyvadlu, aby vykonal orální hygienu, musí ošetřovatelský personál zajistit pomůcky 

pro hygienu dutiny ústní k lůžku pacienta, kde bude pacientovi umožněno péči 

samostatně vykonat. Osoba zajišťující péči, zvedne pomocí zádového panelu pacienta 

do sedu, pokud to zdravotní stav umožňuje. Pacientovi podá zubní kartáček, zubní 

pastu, emitní misku, kelímek s vodou, ručník nebo jednorázovou podložku, aby nedošlo 

k znečištění lůžkovin. Popřípadě podá pacientovi jeho individuální pomůcky, 

o které požádá. Ošetřovatelský personál dbá na to, aby orální hygiena proběhla správně, 

zajišťuje ošetření a úklid pomůcek (Vybíhalová, 2011). 

Péče o dutinu ústní u ležících nepohyblivých pacientů − toaletu dutiny ústní zajišťuje 

ošetřovatelský personál. Při výkonu by se mělo postupovat šetrně a měl by se zvolit 

přiměřený tlak na kartáček, aby nedošlo k poranění chrupu či gingivy. Dále osoba vyzve 

pacienta ke spolupráci a snaží se ho zapojit do výkonu. K lůžku pacienta si ošetřující 

personál připraví stejné pomůcky, jako k ležícím pohyblivým pacientům pouze navíc 

připraví trubičku na pití. Provede hygienu rukou a upraví polohu pacienta pomocí 

zvedacího panelu pod hlavou do sedu, pokud to umožňuje jeho zdravotní stav. Pokud 

pacient z nějakého důvodu nemůže do sedu, zvolí se poloha na boku. Osoba zajišťující 

péči, si oblékne ochranné pomůcky, jako jsou gumové rukavice, popřípadě ústenka 

a empír. Ručník přiloží pod bradu pacienta. Zubním kartáčkem a zubní pastou důkladně, 

ale šetrně čistí chrup, směrem od gingivy ke skusné ploše. Skusné plochy jsou čištěny 

krouživými pohyby. Ústa si pacient dle potřeby vyplachuje vodou v kelímku pomocí 

trubičky. Obsah z úst je zachycen do emitní misky. Na závěr proběhne kontrola, zda 

pacient má dobře vypláchnuté ústa a personál se postará o pomůcky 

(Vytejčková, 2011). 

Péče o dutinu ústní u pacientů se zubní náhradou − jestliže má pacient zubní 

náhradu, je nutné pečovat nejen o ni, ale také o samotnou dutinu ústní. Pokud je pacient 
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soběstačný, vyčistí si zubní protézu i dutinu ústní sám. Pokud tomu tak není a pacient 

má zhoršený deficit sebepéče, o čistotu zubní náhrady se stará ošetřovatelský personál. 

Literatura doporučuje provádět hygienu dutiny ústní a zubní protézy po každém jídle, 

z důvodu zůstávání zbytků potravy v zubní náhradě. Zbylá potrava vyvolává kvašení 

a následně zápach z úst. Minimálně je potřeba čistit zubní náhradu dvakrát denně, 

a to ráno a večer. K péči patří také kontrola, zda má pacient vhodnou velikost zubní 

protézy, aby nedocházelo k otlakům, otokům a bolesti, nebo naopak, aby zubní náhrada 

nebyla velká a nečinila, tak potíže při stravování. 

Pacienti mají dnes větší pohodlí, díky vyráběným speciálním lepícím pastám pro lepší 

přilnavost zubní náhrady. Na trhu jsou také dostupné antiseptické čistící roztoky, 

nebo rozpustné tablety pro lepší hygienu zubních náhrad. Soběstačný pacient si sám 

vyndá zubní protézu z úst. Není-li dostatečně soběstačný k provedení tohoto úkonu, 

vyjme mu ji ošetřovatelský personál, pomocí gumových rukavic a mulového čtverce. 

Vyjmutou zubní náhradu vloží do emitní misky, kdy jí pod tekoucí vodou čistí pomocí 

zubního kartáčku a zubní pasty. Po řádné hygieně zkontroluje celistvost zubní náhrady 

a vloží zubní protézu do uzavíratelné nádobky s čistou vodou, či do vody 

s antiseptickým roztokem, nebo rozpustnou tabletou. Po toaletě zubní náhrady je 

potřeba udělat toaletu dutiny ústní. Pacientovi se vyčistí měkkým kartáčkem dásně, 

patro, jazyk a ústa vypláchne vodou nebo odvarem z heřmánku. Poté ošetřující personál 

může pacientovi vložit čistou zubní protézu zpět do úst. Na noc se musí zubní protéza 

vždy vyjmout. Ošetří se výše uvedeným způsobem a ráno se pod tekoucí vodou 

opláchne a vloží zpět do dutiny ústní (Vytejčková, 2011). 

Zvláštní péče o dutinu ústní − zvláštní péčí o dutinu ústní se rozumí péče, která je 

prováděna u těžce nemocných pacientů, při hořečnatých stavech, u pacientů 

v bezvědomí, terminálním stádiu života, po cévní mozkové příhodě, po operacích 

na dutině ústní. Tato péče je prováděna na základě ordinace lékaře. U takové péče je 

nutno dbát nejen na vyčistění chrupu, ale také na čištění sliznice dutiny ústní a jazyka. 

U takto postižených pacientů dochází k hromadění hlenů v dutině ústní, a s tím je 

spojeno riziko aspirace a následné ohrožení pacienta na životě. Proto by péče o dutinu 

ústní měla být prováděna několikrát za den. Je doporučováno každé dvě až čtyři hodiny, 

dle potřeby pacienta. V případě, že během hygieny dutiny ústní dojde k aspiraci, musí 

se ihned tekutina odsát pomocí sterilního katétru a elektrické odsávačky, poté okamžitě 

informovat lékaře. Každé zdravotnické zařízení používá jiné prostředky k zvláštní péči 

dutiny ústní. Nejčastěji používané roztoky jsou bylinné tinktury (odvar z heřmánku, 
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řapíku lékařského), borax-glycerinový olej nebo 3% peroxid vodíku. Současná doba 

umožňuje využití speciálních vatových štětiček určených k péči o sliznici dutiny ústní 

(např. Pagavit). Tyto komerčně vyráběné štětičky jsou napuštěné citronovým extraktem 

spolu s glycerinem a 0,1% natriumbenhzoátem, který podporuje tvorbu slin, 

a tím napomáhá k čistícímu procesu dutiny ústní. Pokud nejsou štětičky na oddělení 

k dispozici, je nutno použít sterilní vatové štětičky, mulové tampónky nebo mulové 

čtverce namotané na ukazovák, které se navlhčí pomocí dostupného roztoku. Dalšími 

potřebnými pomůckami k zvláštní péči o dutinu ústní jsou ústní lopatky, kapesní 

svítilna, sklenice vody, brčko na pití, emitní miska, peán, jelení lůj, jednorázová 

podložka, elektrická odsávačka, gumové rukavice a ústenka (Vybíhalová, 2011; 

Mikšová a kol., 2006; Vytejčková a kol., 2011). 

Mělo by se také myslet na to, že i s pacienty v bezvědomí se musí komunikovat. Stejně 

tak, jako u pacientů při vědomí je zapotřebí komunikovat, sdělovat, že se bude pečovat 

o dutinu ústní a vysvětlovat, co se v dané době provádí. „Jestliže se chceš vyvarovat 

chyb, pozorně sleduj pět věcí: s kým mluvíš, o kom, jak, kdy a kde“ W. E. Norris 

(Juřeníková, 2010, s. 16). Pokud je pacient připojen na umělou plicní ventilaci, poloha 

se mění minimálně, aby nedošlo k extubaci. V tomto případě se pracuje nejlépe ve dvou 

osobách, kdy jedna fixuje endotracheální kanylu a hlavu, druhá provádí hygienu dutiny 

ústní. V některých případech se nejdříve odsají z úst sliny a hlen pomocí elektrické 

odsávačky, sterilních odsávacích katétrů a peánu. V dnešní době jsou již k dispozici 

speciální jemné kartáčky, které mají otvory, kterými je možno kartáček připevnit 

na hadici elektrické odsávačky. Tento kartáček šetrně, jemně a účinně sejme povlaky 

z dutiny ústní (Vytejčková a kol., 2011). 

 

 

2.5 Sebepéče 

 

Míra soběstačnosti se celkově podílí na úrovni celkové osobní hygieny, a s tím i spojené 

orální hygieny jedince. Soběstačnost je schopnost člověka samostatně, bez pomoci 

druhého jedince, nebo jeho dohledu zvládat všechny denní činnosti života (toaleta, 

oblékání, stravování). Dále jedinec zastává potřebné sociální role v prostředí, 

ve kterém žije (Chlumecká, 2005). 
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Sebepéče je „vědomé chování, čili jednání člověka (jako lidskou regulatorní funkci), které 

jedinci iniciují a provádějí ve vlastním zájmu pro zachování života a pocitu pohody, stejně jako 

svého zdraví “ (Halmo, 2014 s. 16). 

 

Maslowova pyramida potřeb říká, že být soběstačný v běžných denních činnostech je 

základní potřeba jedince. Proto v současné době moderní ošetřovatelství směřuje 

k tomu, aby všechny činnosti spojené s ošetřovatelstvím směřovali k udržení a rozvoji 

soběstačnosti pacienta. Potřeba péče o sebe sama je ovlivněna věkem, schopnostmi 

a sociokulturním prostředím jedince. Vznikne-li nerovnováha mezi působením sebepéče 

a požadavky sebepéče, které nejsou uspokojeny, vzniká tím deficit sebepéče. 

Ke snížené soběstačnosti, a tedy i k deficitu sebepéče nejčastěji dochází propuknutím 

nemoci, nebo jinak narušeným zdravím. Nejvíce ohroženy jsou především děti, staří 

lidé, duševně nemocní lidé, lidé s poruchou pohyblivosti. Nesoběstačnost člověka se 

projeví ve všech složkách lidské existence. Dochází k deficitu v bio-psycho- sociálních 

a spirituálních potřebách. V duchovní oblasti může docházet ke změně postojů 

a k přehodnocení životních hodnot (Pavlíková, 2006). 

 

 

2.5.1 Hodnocení soběstačnosti u pacienta 

 

Hodnocení úrovně soběstačnosti každého pacienta je základem ošetřovatelské péče. 

Na základě výsledků hodnocení se zjistí disabilita v běžných denních činnostech 

nemocného a hodnotí se stupeň závislosti na cizí pomoci. Zdravotnický personál se lépe 

dokáže orientovat v dané problematice, a napomůže tak prostřednictvím 

ošetřovatelského procesu k uspokojení potřeb pacienta. V současné době existuje velké 

množství škál a modelů hodnotících deficit sebepéče.  Není jednoduché naučit se je 

správně používat a vyhodnotit, protože je k tomu potřeba větší míra zkušeností, čas, 

trpělivost a komunikační dovednosti. Jestliže se nesprávně stanoví úroveň sebepéče, 

může se zapříčinit vznik komplikací, jako je například imobilizační syndrom. Níže jsou 

uvedeny nejznámější škály a testy pro hodnocení úrovně soběstačnosti (Heřmanová, 

Zvoníčková, 2006; Pokorná, 2013). 

a) Barthelové test základních všedních činností = Activity of daily living (ADL) 

b) Modifikovaný test Barthelové = Modified Barthel Index 

c) Funkční míra nezávislosti = Functional Independence Measures (FMI) 
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d) Instrumentální aktivity denního života = Instrumental Activities of Daily Living 

(IADL) 

e) Lawtonova škála instrumentálních denních činností = The Lawton Instrumental 

Activity of Daily Living scale 

f) Škála instrumentálních denních činností 

g) Index ADL dle Katze = The Index of Independence in Activities of Daily Living 

Podrobné informace o hodnotících škálách v příloze č. 4. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

Ve výzkumné části této bakalářské práce jsou uvedeny cíle a výzkumné předpoklady. 

Podkladem k vypracování výzkumné části byl předvýzkum a prostudovaná literatura 

vztahující se k tématu bakalářské práce. Dále je ve výzkumné části uvedena metodika 

výzkumu, charakteristika výzkumného vzorku a analýza získaných informací. 

 

 

3.1 Cíle práce:  

 

Stanovené cíle pro výzkumnou část bakalářské práce: 

1) Zjistit návyky pacientů v péči o dutinu ústní před hospitalizací. 

2) Zmapovat uspokojování potřeb v péči o dutinu ústní u pacientů s deficitem sebepéče 

při hospitalizaci. 

3) Vypracovat standard ošetřovatelské péče o dutinu ústní u pacientů s deficitem 

sebepéče.  

 

 

3.2 Výzkumné předpoklady 

 

Na základě provedeného předvýzkumu, byly pro výzkumnou část bakalářské práce 

stanoveny tyto předpoklady.  

1) Předpokládáme, že existuje rozdíl v péči o dutinu ústní před hospitalizací a během 

hospitalizace u pacientů s deficitem sebepéče 

2) Předpokládáme, že více jak 60 % respondentů s trvalým chrupem je spokojeno s péčí 

o dutinu ústní v nemocničním prostředí. 

3) Předpokládáme, že více jak 80 % respondentů je spokojeno s péčí o zubní protézu 

v nemocničním prostředí. 
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3.3 Metodika výzkumu 

 

Pro výzkumnou část byl použit kvantitativní výzkum metodou dotazníku. Pro sběr dat 

a realizaci výzkumu byly vypracovány dva anonymní dotazníky (viz příloha č. 5) 

určené pacientům se zubní protézou a pacientům s trvalým chrupem. Oba dotazníky 

obsahovaly 12 otázek, které byly jednoduše a srozumitelně zkonstruovány, což bylo 

ověřeno na základě provedeného předvýzkumu, který byl zrealizován před samotným 

výzkumem v Krajské nemocnici Liberec, a.s. v měsíci červenec (Protokoly k provádění 

výzkumu viz příloha č. 6). Během předvýzkumu bylo rozdáno 10 dotazníků pacientům 

s deficitem sebepéče s trvalým chrupem a 10 dotazníků pacientům s deficitem sebepéče 

se zubní protézou. Na úvod v dotazníku jsou uvedeny instrukce pro jeho správné 

vyplnění. Z 12 uvedených otázek bylo 10 otázek polouzavřených, 1 uzavřená a 1 

otevřená. První 3 otázky byly demografické údaje respondentů. Ostatních 9 otázek bylo 

zjišťovacích. Na základě provedeného předvýzkumu nebylo nutné dotazník upravovat, 

a byly tak stanoveny výzkumné předpoklady. Vlastní dotazníkové šetření bylo 

realizováno v Krajské nemocnici Liberec, a.s. (Nemocnice Liberec, Nemocnice 

Turnov). Výzkum se uskutečnil v měsících červenec až říjen 2015. Rozdáno bylo 

celkem 111 dotazníků. Návratnost dotazníků činila 106. Správně a kompletně bylo 

vyplněno 100 dotazníků, (50 respondentů s trvalým chrupem a 50 respondentů se zubní 

protézou) které byly následně zařazeny ke zpracování. 

Další metoda, která byla použita pro výzkumnou část, byl dotaz na nelékařské 

zdravotnické pracovníky, pomocí vypracovaného anonymního záznamového archu, 

který sloužil k ověření srozumitelnosti vytvořeného návrhu ošetřovatelského standardu 

(viz příloha č. 7). Bylo rozdáno celkem 10 záznamových archů (viz příloha č. 8) 

nelékařským zdravotním pracovníkům Všeobecné chirurgie Krajské nemocnice 

Liberec, a.s., aby vyjádřili svůj názor na vypracovaný ošetřovatelský standard. 

Návratnost záznamových archů činila 10. Výzkum se uskutečnil v měsíci duben 2016. 

(Protokol k provádění výzkumu viz příloha č. 6). 
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3.4 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Dotazníkové šetření bylo provedeno u pacientů s deficitem sebepéče s trvalým chrupem 

a se zubní protézou. Dotazovaní byli pacienti z oddělení (Chirurgické, Traumatologické, 

Interní, Oddělení následné péče (ONP), Neurologické oddělení, Spinální jednotka) 

Krajské Liberecké nemocnice, a.s., dále byli dotazovaní z nemocnice Turnov 

(Chirurgické, Interní, Ortopedické oddělení a ONP). Výzkumným vzorkem byly 

respondenti s deficitem sebepéče méně jak 60 bodů v testu dle Barthelové. 

Dalšími respondenty byli nelékařští zdravotničtí 

pracovníci Všeobecné chirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

 

 

3.5 Výsledky výzkumu a jeho analýza 

 

Výsledky byly zpracovány pomocí programu Microsoft Office Excel. Zjištěné výsledky 

jsou interpretovány do tabulek s absolutní a relativní četností, která je zaokrouhlena 

na celá čísla. 
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Analýza dotazníkové položky č. 1: Pohlaví respondentů 

 

Tabulka č. 1 Pohlaví respondentů 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  

Absolutní 

hodnota 

Relativní hodnota 

% 

Absolutní 

hodnota 

Relativní hodnota 

% 

Muž 22 44 25 50 

Žena 28 56 25 50 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

Graf č. 1 Pohlaví respondentů  

Interpretace: 

Z celkového počtu 100 respondentů bylo zastoupeno 50 (100 %) respondentů se zubní 

protézou a 50 (100 %) s trvalým chrupem. Žen se zubní protézou bylo 28 (56 %) 

a 25 (50 %) žen s trvalým chrupem. Mužů se zubní protézou odpovídalo 22 (44 %) 

a s trvalým chrupem 25 (50 %). 
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Analýza dotazníkové položky č. 2: Věkové kategorie respondentů 

Tabulka č. 2 Věkové kategorie respondentů 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  

Absolutní 

hodnota 

Relativní 

hodnota % 

Absolutní 

hodnota 

Relativní 

hodnota % 

Mladší dospělost 20-30 

let 1 2 2 4 

Střední dospělost 31-44 

let 1 2 8 16 

Starší dospělost 45- 59 

let 6 12 11 22 

Rané stáří 60- 74 let 15 30 18 36 

Pokročilé staří 75-84 let 16 32 7 14 

Dlouhověkost 85 let a 

více 11 22 4 8 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

Graf č. 2 Věkové kategorie respondentů 

Interpretace: 

Druhým demografickým rozdělením bylo zvoleno rozlišení respondentů dle věku. 

Dotazníková položka byla otevřená otázka. Poté byli respondenti rozděleni do věkových 

kategorií dle toho, jak uvádí vývojová psychologie. Výzkumu se účastnili respondenti 

mladší dospělosti se zubní protézou 1 (2 %) a s trvalým chrupem 2 (4 %). Odpovídali 

také respondenti střední dospělosti se zubní protézou 1 (2 %) a 8 (16 %) respondentů 
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s trvalým chrupem. Starší dospělost uvedlo 6 (12 %) respondentů se zubní protézou 

a 11 (22 %) s trvalým chrupem. Respondentů raného stáří bylo 15 (30 %) se zubní 

protézou a 18 (36 %) s trvalým chrupem. Účastnili se také respondenti pokročilého stáří 

se zubní protézou 16 (32 %) a respondenti pokročilého stáří s trvalým chrupem 

7 (14 %). Dlouhověkost uvedli respondenti se zubní protézou 11 (22 %) a s trvalým 

chrupem 4 (8 %). 

Analýza dotazníkové položky č. 3: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů  

 

Tabulka č. 3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  
Absolutní 

hodnota 

Relativní 

hodnota % 

Absolutní 

hodnota 

Relativní 

hodnota % 

Základní 10 20 5 10 

Středoškolské bez 

maturity 18 36 18 36 

Středoškolské s 

maturitou 13 26 15 30 

Vyšší odborné 4 8 3 6 

Vysokoškolské 5 10 9 18 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

 

Graf č. 3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Interpretace: 

Třetím demografickým rozdělením bylo zvoleno rozlišení respondentů dle nejvýše 

dosaženého vzdělání. Nejčastěji uvedené vzdělání bylo středoškolské bez maturity 

36 (36 %) respondentů s trvalým chrupem i zubní protézou. Vzdělání středoškolské 

s maturitou uvedlo 13 (26 %) respondentů se zubní protézou a 15 (30 %) s trvalým 

chrupem. Základní vzdělání má 10 (20 %) dotazovaných se zubní protézou a 5 (10 %) 

dotazovaných s trvalým chrupem. Variantu vysokoškolské vzdělání zvolilo 5 (10 %) 

respondentů se zubní protézou a 9 (18 %) respondentů s trvalým chrupem. 4 (8 %) 

respondentů se zubní protézou vybralo možnost vyššího odborného vzdělání. Tuto 

možnost také zvolili 3 (6 %) respondentů s trvalým chrupem. 
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Analýza dotazníkové položky č. 4: Četnost prováděné hygienické péče o dutinu ústní 

s trvalým chrupem a zubní protézou v domácím prostředí 

Tabulka č. 4 Četnost prováděné hygienické péče o dutinu ústní s trvalým chrupem 

a zubní protézou v domácím prostředí 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Vůbec 1 2 1 2 

1x denně 9 18 12 24 

2x denně 25 50 36 72 

Po každém jídle 12 24 0 0 

Jinak 3 6 1 2 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

Graf č. 4 Četnost prováděné hygienické péče o dutinu ústní s trvalým chrupem 

a zubní protézu v domácím prostředí 

Interpretace: 

Z výsledků vyplývá, že pacienti se zubní protézou 25 (50 %), tak i s trvalým chrupem 

36 (72 %) nejčastěji provádí hygienu dutiny ústní 2x denně. Respondenti se zubní 

protézou volili druhou nečastější odpověď po každém jídle 12 (24 %) respondentů. 

Kdežto dotazovaní s trvalým chrupem možnost po každém jídle neudali ani jednou. 

Odpověď 1x denně zvolilo 9 (18 %) respondentů se zubní protézou a 12 (24 %) 

respondentů s trvalým chrupem. 3 (6 %) dotazovaných se zubní náhradou a 1 ( 2 %) 

s trvalým chrupem uvedlo možnost jinak, která nejčastěji zněla obden. Respondenti 

s trvalým chrupem, tak i se zubní protézou zvolili odpověď vůbec 1 (2 %). 
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Analýza dotazníkové položky č. 5: Četnost prováděné hygienické péče o dutinu ústní 

s trvalým chrupem a zubní protézou v nemocničním prostředí během hospitalizace 

Tabulka č. 5 Četnost prováděné hygienické péče o dutinu ústní s trvalým chrupem 

a zubní protézou v nemocničním prostředí během hospitalizace 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Vůbec 8 16 5 10 

1x denně 31 62 24 48 

2x denně 10 20 20 40 

Po každém jídle 0 0 0 0 

Jinak 1 2 1 2 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

Graf č. 5 Četnost prováděné hygienické péče o dutinu ústní s trvalým chrupem 

a zubní protézu v nemocničním prostředí během hospitalizace 

Interpretace: 

Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů se zubní protézou odpovědělo 31 (62 %) 

respondentů, že provádějí/ je jim prováděna péče o dutinu ústní a zubní náhradu během 

hospitalizace 1x denně. Stejnou možnost nejčastěji udávali i pacienti s trvalým chrupem 

24 (48 %). Druhá nejčastější odpověď zněla 2x denně (respondenti se zubní náhradou 

10 (20 %), s trvalým chrupem 20 (40 %). 8 (16 %) dotazovaných se zubní protézou a 5 

(10 %) s trvalým chrupem si dutinu ústní nečistí vůbec. Možnost jinak, která zněla 

tehdy, když požádám ošetřovatelský personál uvedl 1 (2 %) respondent s trvalým 

chrupem a taktéž i 1 (2 %) respondent se zubní protézou, Odpověď po každém jídle 

nezvolil jediný respondent. 
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Analýza dotazníkové položky č. 6: Pomůcky využívané respondenty v péči o dutinu 

ústní s trvalým chrupem a zubní protézou v domácím prostředí 

Tabulka č. 6 Pomůcky využívané respondenty v péči o dutinu ústní s trvalým chrupem 

a zubní protézou v domácím prostředí 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Žádné 1 1 0 0 

Zubní kartáček 45 34 48 35 

Zubní pasta 36 27 48 35 

Dentální nit 1 1 5 4 

Ústní voda 12 9 23 17 

Lepící krém na zubní 

protézy 10 8 /  /  

Čistící tablety na 

zubní protézy 22 17 /  /  

Jiné 5 4 2 1 

Mezizubní kartáček /  /  12 9 

Celkem 132 100 138 100 

 

 

Graf č. 6 Pomůcky využívané respondenty v péči o dutinu ústní s trvalým chrupem 

a zubní protézou v domácím prostředí 
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Interpretace: 

Respondenti uváděli více možností odpovědí, tudíž více pomůcek, pomocí kterých 

pečují o dutinu ústní s trvalým chrupem a zubní protézou v domácím prostředí. Jednou 

z možností byl zubní kartáček, který používá 45 (34 %) respondentů se zubní protézou a 

48 (35 %) respondentů s trvalým chrupem. Dále nejvíce zaznamenávali používání zubní 

pasty 36 (27 %) respondentů se zubní protézou a 48 (35 %) s trvalým chrupem. Třetí 

nejčastěji používanou pomůckou respondentů se zubní protézou jsou čistící tablety pro 

zubní protézy 22 (17 %) respondentů. Třetí nejčastější odpověď respondentů s trvalým 

chrupem je ústní voda 23 (17 %) respondentů. 12 (9 %) respondentů se zubní protézou 

označilo odpověď ústní voda. Kategorii lepící krém na zubní protézy označilo 10 (8 %) 

respondentů. 5 (4 %) dotazovaných se zubní protézou uvedlo možnost jiné, kdy 

nejčastěji uváděli mýdlo. Dotazovaní s trvalým chrupem 2 (1 %) uvedli taktéž možnost 

jiné, ale odpověď více nerozvinuli. Možnost dentální nit uvedl 1 (1 %) respondent se 

zubní protézou a 5 (4 %) respondentů s trvalým chrupem. Taktéž pouze 1 (1 %) 

respondent se zubní protézou uvedl, že nepoužívá žádné pomůcky. Ani jeden 

respondent s trvalým chrupem neuvedl, že by nepoužíval žádné pomůcky v péči o 

dutinu ústní v domácím prostředí. Mezizubní kartáčky využívá 12 (9 %) respondentů 

s trvalým chrupem. 
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Analýza dotazníkové položky č. 7: Pomůcky využívané respondenty se zubní protézou 

a trvalým chrupem v nemocnici během hospitalizace 

Tabulka č. 7 Pomůcky využívané respondenty se zubní protézou a trvalým chrupem 

v nemocnici během hospitalizace 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Žádné 9 10 4 4 

Zubní kartáček 32 36 44 40 

Zubní pasta 27 30 44 40 

Dentální nit 0 0 4 4 

Ústní voda 3 3 9 8 

Lepící krém na zubní 

protézy 5 6  /  / 

Čistící tablety na 

zubní protézy 12 13  /  / 

Jiné 2 2 0 0 

Mezizubní kartáček  /  / 5 5 

Celkem 90 100 110 100 

 

 

Graf č. 7 Pomůcky využívané respondenty se zubní protézou a trvalým chrupem 

v nemocnici během hospitalizace 
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Interpretace: 

Respondenti uváděli více možností odpovědí, pomocí kterých pečují o dutinu ústní 

a zubní protézu v nemocničním prostředí během hospitalizace. Nejčastější odpověď 

byla zubní kartáček, uvedlo 32 (36 %) respondentů se zubní protézou a 44 (40 %) 

respondentů s trvalým chrupem. Druhá nejčastěji zaznamenaná odpověď byla zubní 

pasta 27 (30 %) respondentů se zubní protézou a 44 (40 %) s trvalým chrupem. 

12 (13 %) dotazovaných zvolilo odpověď čistící tablety na zubní protézy. Odpověď 

nepoužívání žádných pomůcek uvedlo 9 (10 %) respondentů se zubní protézou 

a 4 (4 %) respondentů s trvalým chrupem. Lepící krém na zubní protézy zvolilo 5 (6 %) 

dotazovaných. 3 (3 %) respondentů se zubní protézou uvedlo užívání ústní vody. 

Respondenti s trvalým chrupem 9 (8 %) uvedli možnost ústní vody. Možnost jiné zvolili 

2 (2 %) respondenti se zubí protézou, kdy uvedli, že používají čistou vodu. Dentální nit 

neužívá ani jeden respondent se zubní protézou, ale 4 (4 %) respondentů s trvalým 

chrupem užívá dentální nit. Mezizubní kartáčky využívá 5 (5 %) respondentů s trvalým 

chrupem během hospitalizace. 
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Analýza dotazníkové položky č. 8 Respondenti se zubní protézou, s trvalým chrupem 

a jejich spokojenost s péčí o dutinu ústní během hospitalizace 

Tabulka č. 8 Respondenti se zubní protézou, s trvalým chrupem a jejich spokojenost 

s péčí o dutinu ústní během hospitalizace 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

ANO 33 66 38 76 

NE - neochota personálu 4 8 5 10 

NE - bez udání důvodu 7 14 2 4 

 

NE - nedostatek 

pomůcek 4 8 0 0 

NE - méně často 2 4 5 10 

Celkem 50 100 50 100 

     

 

Graf č. 8 Respondenti se zubní protézou, s trvalým chrupem a jejich spokojenost 

s péčí o dutinu ústní během hospitalizace 

Interpretace:   

Z uvedených výsledku vyplívá, že 38 (76 %) respondentů s trvalým chrupem a 33 

(66 %) respondentů se zubní náhradou je spokojeno s péčí o dutinu ústní během 

hospitalizace. Nespokojenost z důvodu neochoty personálu udává 5 (10 %) 

dotazovaných s trvalým chrupem a 4 (8 %) se zubní protézou. Důvod nespokojenosti 

neuvedlo 7 (14 %) respondentů se zubní náhradou a 2 (4 %) respondenti s trvalým 

chrupem. Nespokojenost z nedostatku pomůcek uvedli 4 (8 %) respondenti se zubní 

náhradou a 0 (0 %) s trvalým chrupem. Důvodem nespokojenosti byla méně častá péče 

o DÚ, takto odpověděli 2 (4 %) respondenti se zubní protézou a 5 (10 %) s trvalým 

chrupem. 
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Analýza dotazníkové položky č. 9: Rozdíl ve způsobu péče o dutinu ústní se zubní 

protézou a s trvalým chrupem doma a v nemocničním prostředí  

Tabulka č. 9 Rozdíl ve způsobu péče o dutinu ústní se zubní protézou a trvalým 

chrupem doma a v nemocničním prostředí  

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

NE 10 20 21 42 

ANO - neochota 

personálu 7 14 2 4 

ANO - méně 

pomůcek v nem. 12 24 7 14 

ANO - doma častěji 13 26 13 26 

ANO - bez udání 

důvodu 1 2 0 0 

ANO - v nem. častěji 2 4 0 0 

ANO - doma 

pečlivěji 5 10 7 14 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

Graf č. 9 Rozdíl ve způsobu péče o dutinu ústní se zubní protézou a trvalým 

chrupem doma a v nemocničním prostředí 
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Interpretace:  

10 (20 %) respondentů se zubní protézou uvedlo, že se způsob péče o dutinu ústní neliší 

v nemocničním prostředí, oproti domácím prostředí. 21 (42 %) respondentů s trvalým 

chrupem napsalo, že se péče také neliší. Zbylých 40 (80 %) dotazovaných se zubní 

protézou uvedlo, že způsob péče o dutinu ústní se liší v nemocničním a domácím 

prostředí. Možnost ANO péče se liší, uvedlo i zbylých 29 (58 %) respondentů s trvalým 

chrupem. Z toho 13 (26 %) respondentů se zubní protézou, a stejně tak respondenti 

s trvalým chrupem 13 (26 %) uvedli rozdíl v častější hygieně dutiny ústní doma. 

12 (24 %) respondentů se zubní protézou a 7 (14 %) s trvalým chrupem uvedlo rozdíl 

v dostupných pomůckách potřebných k hygieně dutiny ústní. 7 (14 %) respondentů se 

zubní protézou a 2 (4 %) respondenti s trvalým chrupem napsali, že personál je 

neochotný. 5 (10 %) dotazovaných se zubní protézou odpovědělo, provádění pečlivější 

hygieny v domácím prostředí. Tuto odpověď napsalo i 7 (14 %) respondentů s trvalým 

chrupem. Provádění častější péče o dutinu ústní v nemocnici uvedli 2 (4 %) respondenti 

se zubní protézou, a ani jeden respondent s trvalým chrupem. 1 (2 %) respondent se 

zubní protézou neuvedl důvod. Respondenti s trvalým chrupem vždy důvod uvedli. 
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Analýza dotazníkové položky č. 10: Změna v péči o dutinu ústní se zubní protézou 

a trvalým chrupem během hospitalizace 

Tabulka č. 10 Změna v péči o dutinu ústní se zubní protézou a trvalým chrupem během 

hospitalizace 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

NE 30 60 35 70 

ANO - častěji provádět péči 8 16 9 18 

ANO - více pomůcek 4 8 0 0 

ANO - větší ochota 

personálu 5 10 5 10 

ANO - bez udání důvodu 3 6 0 0 

ANO - zajistit větší 

komfort  /  / 1 2 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

Graf č. 10 Změna v péči o dutinu ústní se zubní protézou a trvalým chrupem 

během hospitalizace 
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Interpretace: 

30 (60 %) dotazovaných se zubní náhradou uvedlo, že by nechtěli změnu v péči 

o dutinu ústní a zubní náhradu během hospitalizace. Možnost NE, také zaznamenali 

respondenti s trvalým chrupem 35 (70 %). Zbylých 20 (40 %) respondentů se zubní 

protézou a 15 (30 %) s trvalým chrupem uvedlo, že by naopak chtěli změnu v péči o 

dutinu ústní během hospitalizace. Nejčastěji respondenti uváděli, že by uvítali změnu 

v častějším provádění hygienické péče o dutinu ústní během hospitalizace. Uvedlo tak 8 

(16 %) respondentů se zubní protézou, 9 (18 %) s trvalým chrupem. 5 (10 %) 

dotazovaných se zubní protézou uvedlo, že by rádi větší ochotu personálu. Stejně tak 

odpovídali i respondenti s trvalým chrupem 5 (10 %). Více dostupných pomůcek 

k provádění hygieny dutiny ústní by chtěli 4 (8 %) respondenti se zubní protézou. Tuto 

odpověď nezvolil jediný respondent s trvalým chrupem. 1 (2 %) respondent s trvalým 

chrupem napsal, že by chtěl během hygieny dutiny ústní zajistit větší komfort. Zbylý 3 

(6 %) respondenti se zubní protézou neuvedli důvod. Respondenti s trvalým chrupem 

vždy důvod uvedli. 
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Analýza dotazníkové položky č. 11: Doba trvaní hygieny dutiny ústní se zubní 

protézou a trvalým chrupem v domácím prostředí 

Tabulka č. 11 Doba trvaní hygieny dutiny ústní se zubní protézou a trvalým chrupem 

v domácím prostředí 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Nečistím si ji/ho 1 2 0 0 

1-2  min. 15 30 22 44 

3-5 min. 28 56 23 46 

>5 min. 2 4 4 8 

Nevím 3 6 1 2 

Jinak 1 2 0 0 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

Graf č. 11 Doba trvaní hygieny dutiny ústní se zubní protézou a trvalým chrupem 

v domácím prostředí 

Interpretace: 

28 (56 %) respondentů se zubní protézou zvolilo možnost trvající doby čištění dutiny 

ústní 3-5 min. Tuto možnost uvedlo i 23 (46 %) respondentů s trvalým chrupem. 

Možnost odpovědi 1-2 min. zvolilo 15 (30 %) respondentů se zubní protézou 

a 22 (44 %) respondentů s trvalým chrupem. Odpověď nevím uvedli 3 (6 %) dotazovaní 

se zubní protézou a 1 (2 %) dotazovaný s trvalým chrupem. Více jak 5 min. si čistí 

dutinu ústní 2 (4 %) respondenti se zubní náhradou a 4 (8 %) respondentů s trvalým 

chrupem. 1 (2 %) respondent uvedl, že neprovádí hygienu dutiny ústní a zubní náhrady. 

Tuto možnost nezvolil žádný z respondentů s trvalým chrupem. Stejně tak žádný 

respondent s trvalým chrupem neuvedl možnost jinak. 1 (2 %) respondent se zubní 

protézou zvolil možnost jinak, která zněla: jak kdy. 
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Analýza dotazníkové položky č. 12: Doba trvaní hygieny dutiny ústní se zubní 

protézou a trvalým chrupem v nemocničním prostředí 

Tabulka č. 12 Doba trvaní hygieny dutiny ústní se zubní protézou a trvalým chrupem 

v nemocničním prostředí 

  Zubní protéza Trvalý chrup 

  

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Nečistím si ji/ho 11 22 4 8 

1-2  min. 30 60 35 70 

3-5 min. 6 12 9 18 

>5 min. 1 2 1 2 

Nevím 2 4 1 2 

Jinak 0 0 0 0 

Celkem 50 100 50 100 

 

 

Graf č. 12 Doba trvaní hygieny dutiny ústní se zubní protézou a trvalým chrupem 

v nemocničním prostředí 

Interpretace: 

30 (60 %) respondentů se zubní protézou uvedlo možnost trvající doby čištění dutiny 

ústní 1-2 min. Tuto možnost označilo i 35 (70 %) respondentů s trvalým chrupem. 

11 (22 %) dotazovaných se zubní protézou a 4 (8 %) s trvalým chrupem uvedlo, že 

neprovádí hygienu dutiny ústní. Možnost odpovědi 3-5 min. zvolilo 6 (12 %) 

respondentů se zubní protézou a 9 (18 %) s trvalým chrupem. Odpověď nevím označili 

2 (4 %) respondenti se zubní protézou a 1 (2 %) s trvalým chrupem. 1 (2 %) respondent 

se zubní protézou, tak i s trvalým chrupem 1 (2 %) uvedl odpověď, více jak 5 min. 

Možnost odpovědi jinak neoznačil žádný respondent. 
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3.6 Ověření cílů a výzkumných předpokladů 

 

V této části bakalářské práce jsou uvedeny cíle práce a ověření výzkumných 

předpokladů. Bylo tak učiněno na základě získaných výsledků z dotazníkového šetření. 

Výzkumné předpoklady jsou vyhodnoceny matematickou metodou. 

Ověření cíle č. 1: 

Cíl č. 1: Zjistit návyky pacientů v péči o dutinu ústní před hospitalizací. K tomuto 

cíli byl stanoven jeden výzkumný předpoklad. 

Výzkumný předpoklad č. 1: Předpokládáme, že existuje rozdíl v péči o dutinu 

ústní před hospitalizací a během hospitalizace u pacientů s deficitem sebepéče. 

K tomuto předpokladu se vztahuje dotazníková otázka č. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12.  

 

Tabulka č. 13 Ověření výzkumného předpokladu č. 1- porovnání četnosti hygienické 

péče o DÚ v domácím a nemocničním prostředí 

  Trvalý chrup Zubní protéza 

Dotazníková položka č.  

4 a 5 

Domácí 

péče 

Nemocniční 

péče 

Domácí 

péče 

Nemocniční 

péče 

Vůbec 2 % 10 % 2 % 16 % 

1x denně 24 % 48 % 18 % 62 % 

2x denně 72 % 40 % 50 % 20 % 

Po každém jídle 0 % 0 % 24 % 0 % 

Jinak 2 % 2 % 6 % 2 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Interpretace: 

Z dotazníkových položek č. 4 a 5 vyplívá, že domácí péče a nemocniční péče o dutinu 

ústní (DÚ) se zubní protézou a trvalým chrupem se liší. Z celkového počtu respondentů 

100, bylo 50 (100 %) respondentů s trvalým chrupem a 50 (100 %) se zubní protézou. 

Respondenti doma provádí nejčastěji hygienu DÚ dvakrát denně. Takto odpovědělo 

72  % respondentů s trvalým chrupem a 50 % respondentů se zubní protézou. 

V nemocničním prostředí provádí orální hygienu dvakrát denně 40 % respondentů 

s trvalým chrupem a 20 % respondentů se zubní protézou. Jedenkrát denně provádí péči 

o DÚ doma 24 % respondentů s trvalým chrupem a 18 % respondentů se zubní 
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protézou. V nemocničním prostředí je to 48 % respondentů s trvalým chrupem a 62 % 

respondentů se zubní protézou. Respondenti s trvalým chrupem nejsou zvyklí doma 

provádět hygienu DÚ po každém jídle vůbec, a tak je tomu i v nemocničním prostředí. 

Naopak 24 % respondentů se zubní protézou odpovědělo, že provádí hygienu DÚ doma 

po každém jídle, ale v nemocnici ji po každém jídle neprovádí jediný respondent. 2 % 

respondentů se zubní protézou a taktéž i s trvalým chrupem v domácím prostředí 

neprovádějí orální hygienu vůbec. V nemocničním prostředí neprovádí orální hygienu 

10 % dotazovaných s trvalým chrupem a 16 % dotazovaných se zubní protézou. 

Dotazovaní volili i možnost odpovědi jinak, které nejčastěji zněly, že doma provádí 

hygienu DÚ obden a v nemocničním prostředí když požádají ošetřující personál. 

 

Tabulka č. 14 Ověření výzkumného předpokladu č. 1 – porovnání frekvence provádění 

hygieny DÚ v domácím a nemocničním prostředí 

  Trvalý chrup Zubní protéza 

Dotazníková položka č. 

11 a 12 

Domácí 

péče 

Nemocniční 

péče 

Domácí 

péče 

Nemocniční 

péče 

Nečistím si ho 0 % 8 % 2 % 22 % 

1-2  min. 44 % 70 % 30 % 60 % 

3-5 min. 46 % 18 % 56 % 12 % 

>5 min. 8 % 2 % 4 % 2 % 

Nevím 2 % 2 % 6 % 4 % 

Jinak 0 % 0 % 2 % 0 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Interpretace: 

Z dotazníkových položek č. 11 a 12 vyplívá, že domácí péče a nemocniční péče 

o dutinu ústní (DÚ) se zubní protézou a trvalým chrupem se liší. Respondenti si doma 

nejčastěji čistí chrup 3-5 min., takto odpovědělo 46 % respondentů s trvalým chrupem 

56 % respondentů se zubní protézou. V nemocničním prostředí tuto dobu dodržuje 18 % 

respondentů s trvalým chrupem a 12 % respondentů se zubní protézou. Druhá 

nejčastější odpověď byla 1-2 min, po kterou probíhá hygiena DÚ v domácím prostředí. 

Zvolilo ji 44 % respondentů s trvalým chrupem a 30 % respondentů se zubní protézou. 

V nemocničním prostředí si podobu 1-2 min čistí chrup 70 % respondentů s trvalým 

chrupem a 60 % respondentů se zubní protézou. Více jak 5 min si DÚ čistí doma 8 % 

dotazovaných s trvalým chrupem a 4 % dotazovaných se zubní protézou. 
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V nemocničním prostředí po dobu 5 min a více si čistí chrup 2 % respondentů s trvalým 

chrupem, tak i se zubní protézou. Možnost odpovědi, nečistím si ho v domácím 

prostředí, zvolili 2 % respondentů se zubní protézou. Stejnou možnost odpovědi 

v nemocničním prostředí zvolilo 8 % respondentů s trvalým chrupem a 22% 

respondentů se zubní protézou. Možnost odpovědi nevím v domácím prostředí označilo 

2 % respondentů s trvalým chrupem a 6 % respondentů se zubní protézou. Možnost 

nevím v nemocničním prostředí označili 2 % respondentů s trvalým chrupem a 4 % 

respondentů se zubní protézou. Odpověď jinak v domácí prostředí zvolili 2 % 

respondentů se zubní protézou. Tato odpověď zněla jak kdy. 

 

Tabulka č. 15 Ověření výzkumného předpokladu č. 1- pomůcky využívané respondenty 

v péči o DÚ v domácím a nemocničním prostředí 

  Trvalý chrup Zubní protéza 

Dotazníková položka č. 6 a 

7 

Domácí 

péče 

Nemocniční 

péče 

Domácí 

péče 

Nemocniční 

péče 

Žádné 0 % 4 % 1 % 10 % 

Zubní kartáček 35 % 40 % 34 % 36 % 

Zubní pasta 35 % 40 % 27 % 30 % 

Dentální nit 4 %  4 % 1 % 0 % 

Ústní voda 17 % 8 % 9 % 3 % 

Mezizubní kartáček 9 % 5 % /   / 

Lepící krém na zubní 

protézy /   / 8 % 6 % 

Čistící tablety na zubní 

protézy /   / 17 % 13 

Jiné 1 % 0 % 4 % 2 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Interpretace: 

Z dotazníkových položek č. 6 a 7 vyplívá, že domácí péče a nemocniční péče o dutinu 

ústní (DÚ) se zubní protézou a trvalým chrupem se liší. Respondenti uváděli více 

možností odpovědí, tudíž více pomůcek, pomocí kterých pečují o dutinu ústní s trvalým 

chrupem a zubní protézou v domácím prostředí i nemocničním. Jednou z možností byl 

zubní kartáček, který používá 34 % respondentů se zubní protézou 35 % respondentů 

s trvalým chrupem v domácím prostředí. V nemocničním prostředí používá zubní 

kartáček 40 % respondentů s trvalým chrupem a 36 % se zubní protézou. Druhá 
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nejčastěji zaznamenaná odpověď byla zubní pasta 27 % respondentů se zubní protézou 

a 35 % s trvalým chrupem v domácím prostředí. V nemocničním prostředí označilo 

zubní pastu 30 % respondentů se zubní náhradou a 40 % respondentů s trvalým 

chrupem. Ústní vodu používá doma 17 % respondentů s trvalým chrupem a 9 % 

respondentů se zubní protézou. V nemocnici tuto pomůcku užívá 8 % respondentů 

s trvalým chrupem a 3 % respondentů se zubní protézou. Dentální nit v domácím 

prostředí využívá 4 % respondentů s trvalým chrupem a 1 % respondentů se zubní 

protézou. Možnost odpovědi mezizubní kartáček měli pouze respondenti s trvalým 

chrupem. Tuto pomůcku doma využívá 9 % respondentů a v nemocničním prostředí jí 

využívá 5 % respondentů. Možnost odpovědi lepící krém a čistící tablety měli pouze 

respondenti se zubní náhradou. Doma lepící krém na zubní náhrady využívá 8 % 

respondentů a v nemocnici ho využívá 6 % respondentů. Čistící tablety na zubní protézy 

doma používá 17 % respondentů a v nemocničním prostředí 13 % respondentů. Žádný 

respondent s trvalým chrupem neuvedl nepoužívání žádných pomůcek v domácím 

prostředí. 4 % s trvalým chrupem během hospitalizace nepoužívá žádné pomůcky 

k orální hygieně. 1 % respondentů se zubní protézou v domácím prostředí nepoužívá 

žádné pomůcky. Během hospitalizace 10 % respondentů se zubní protézou nevyužívá 

k orální hygieně žádné pomůcky. Respondenti s trvalým chrupem 1 % označili možnost 

jiné v domácím prostředí, kde se více nevyjádřili, jaké jiné pomůcky používají. 

Respondenti 4 % se zubní protézou označili možnost jiné, kdy v doma používají mýdlo 

k orální hygieně. Během hospitalizace používá 2 % respondentů se zubní protézou 

čistou vodu. 

 

 

Tabulka č. 16 Ověření výzkumného předpokladu č. 1 – Rozdíl v péči o DÚ v domácím 

prostředí oproti nemocničnímu prostředí 

 Dotazníková položka č. 9 Je rozdíl v péči Není rozdíl v péči 

Trvalý chrup 58 % 42 % 

Zubní protéza 80 % 20 % 

Průměr 69 % 31 % 
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Interpretace: 

Po zprůměrování dotazníkové položky č. 9, bylo zjištěno, že 69 % respondentů pociťuje 

rozdíl v péči o dutinu ústní v domácím prostředí oproti nemocničnímu prostředí. 31 % 

respondentů, žádný rozdíl nezaznamenali. 

 

Závěr: Existuje rozdíl v péči o dutinu ústní před hospitalizací a během 

hospitalizace u pacientů s deficitem sebepéče. Výzkumný předpoklad je v souladu 

s výsledky výzkumného šetření. 

 

Ověření cíle č. 2:  

 

Cíl č. 2: Zmapovat uspokojování potřeb v péči o dutinu ústní u pacientů 

s deficitem sebepéče při hospitalizaci. K tomuto cíli byly stanoveny dva výzkumné 

předpoklady. 

 

Výzkumný předpoklad č. 2: Předpokládáme, že více jak 60 % respondentů 

s trvalým chrupem je spokojeno s péčí o dutinu ústní v nemocničním prostředí. 

K tomuto předpokladu se vztahuje dotazníková položka č. 8. 

 

Tabulka č. 17 Ověření výzkumného předpokladu č. 2 

 

Jsou spokojeni Nejsou spokojeni 

Dotazníková položka č. 8 76 % 24 % 

 

Interpretace: 

Z dotazníkové položky č. 8 je zřejmé, že 76 % respondentů s trvalým chrupem je 

spokojeno s péčí o dutinu ústní během hospitalizace. 24 % respondentů s trvalým 

chrupem není spokojeno s péčí o dutinu ústní během hospitalizace. 

 

Závěr: 76 % respondentů s trvalým chrupem je spokojeno s péčí o dutinu ústní 

v nemocničním prostředí. Výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky 

výzkumného šetření. 
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Výzkumný předpoklad č. 3: Předpokládáme, že více jak 80 % respondentů je 

spokojeno s péčí o zubní protézu v nemocničním prostředí. K tomuto předpokladu se 

vztahuje dotazníková položka č. 8 

 

Tabulka č. 18 Ověření výzkumného předpokladu č. 3 

 

Jsou spokojeni Nejsou spokojeni 

Dotazníková položka č. 8 66 % 34 % 

 

Interpretace: 

Z dotazníkové položky č. 8 je zřejmé, že 66 % respondentů se zubní protézou je 

spokojeno s péčí o dutinu ústní a zubní protézu během hospitalizace. 34 % respondentů 

se zubní protézou není spokojeno s péčí o dutinu ústní a zubní protézu během 

hospitalizace. 

 

Závěr: 66 % respondentů se zubní protézou je spokojeno s péčí o dutinu ústní 

v nemocničním prostředí. Výzkumný předpoklad není v  souladu s výsledky 

výzkumného šetření. 
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4 DISKUZE 

 

Bakalářská práce se věnuje péči o dutinu ústní u pacientů s deficitem sebepéče. 

K tomuto tématu byly stanoveny tři cíle a tři výzkumné předpoklady, u kterých 

je v diskuzi proveden rozbor. Výzkumné šetření bylo provedeno metodou 

kvantitativního výzkumu pomocí 100 anonymních dotazníků. Respondenty byli pacienti 

Krajské nemocnice Liberec, a.s. a pod ní spadající nemocnice Turnov. Do výzkumu byli 

zařazeni dotazovaní s trvalým chrupem, ale i zubní protézou, kteří měli stupeň 

soběstačnosti dle testu Barthelové 60 a méně bodů. 

Tato bakalářská práce bude porovnávána s bakalářskými pracemi od Ivy Šafaříkové a  

Martiny Krejčové. Další práce, se kterou je porovnávána tato bakalářská práce je 

diplomová práce od Renaty Vytejčkové. 

Cílem č. 1 bylo zjistit návyky pacientů v péči o dutinu ústní před hospitalizací.  

K tomuto cíli byl stanoven následující výzkumný předpoklad: Předpokládáme, 

že existuje rozdíl v péči o dutinu ústní před hospitalizací a během hospitalizace 

u pacientů s deficitem sebepéče. Na základě analýzy konstatujeme, že výzkumný 

předpoklad je v souladu s výzkumným šetřením (viz tabulka č. 13, 14, 15 a 16). 

Výsledky analýzy jasně poukazují na to, že péče o dutinu ústní a trvalý chrup/zubní 

protézu se liší v domácím prostředí a v nemocničním prostředí. Otázka č. 9 

v dotazníkovém šetření se respondentů přímo ptala, zda se hygienická péče liší a jestli 

ano, proč tomu tak je. Možnost ano zvolilo 29 (58 %) pacientů s trvalým chrupem, 

protože v domácím prostředí si zuby čistí častěji, mají více pomůcek nebo je hygiena 

o dutinu ústní pečlivější, pro zbylých 21 (42 %) nenastala během pobytu v nemocnici 

v tomto ohledu žádná změna. Změnu v péči o dutinu ústní zaznamenalo i 40 (80 %) 

respondentů se zubní náhradou, zbylých 10 (20 %) vykonává stejnou hygienu 

v domácím prostředí jako v tom nemocničním zařízení. V čem se nemocniční péče liší 

od té domácí, jsme zjišťovali i v jiných dotazníkových otázkách (č. 4, 5, 6, 7, 11,1 2). 

Dotazovaní se zubní protézou i trvalým chrupem se shodli a nejčastěji uváděli, 

že v domácím prostředí bývá péče prováděna častěji, což potvrzují i výsledky, kdy si 25 

(50 %) respondentů se zubní protézou čistí chrup 2x denně, stejně tak tuto možnost 

volilo nejvíce tedy 36 (72 %) pacientů s trvalým chrupem (viz tab. č. 4). V nemocnici 

provádí hygienu dutiny ústní 2x denně pouhých 10 (20 %) dotazovaných se zubní 

náhradou a 20 (40 %) respondentů se stálým chrupem (viz tab. č. 5). Minimální denní 
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frekvence provádění hygieny dutiny ústní je 2x denně, což také uvádí Jiří Mazánek 

ve své publikaci (Mazánek, 2014). Velice nás překvapily výsledky bakalářské práce 

Šafaříkové, která na základě provedeného pozorování osmi sester v nemocnici 

v Českých Budějovicích uvádí, že ošetřovatelský personál prováděl hygienickou péči 

u nesoběstačných pacientů dvakrát denně (Šafaříková, 2015). Což je správné. Martina 

Krejčová (Krejčová, 2015) ve své bakalářské práci na téma hygienická péče 

a dodržování zásad intimity u nesoběstačných pacientů také zjišťovala, jak často je 

pacientům prováděna hygienická péče dutiny ústní. Krejčová měla ve svém výzkumu 

uvedených celkem 62 (100 %) respondentů. Ve svém výzkumu uvádí, že 64,5 % 

nesoběstačným pacientům je prováděna/ mají možnost provádět hygienickou péči 

dutiny ústní po každém jídle. Toto tvrzení je v nesouladu s našimi výsledky výzkumu, 

které nás nemile překvapili, a vyplívá z nich, že ani jeden pacient neprovádí/ není mu 

prováděna péče o dutinu ústní po každém jídle. Zarážející také je, že 16 % pacientů se 

zubní náhradou a 10 % pacientů s trvalým chrupem se nedostává během hospitalizace 

péče o dutinu ústní vůbec, otázkou však zůstává, zda pacienti nechtějí dodržovat zásady 

hygieny, nebo zda jim to ošetřovatelský personál neumožňuje. I přesto, že víme, 

že dlouhodobé zanedbávání hygieny dutiny ústní vede k zánětům dásní, parodontitid, 

dekubitům vzniklým od zubní protézy a dalším komplikacím. Aby byl chrup kvalitně 

vyčištěn, měla by hygiena dutiny ústní trvat tři až pět minut. 30 % respondentů se zubní 

protézou a 46 % dotazovaných s trvalým chrupem, uvedlo, že v domácím prostředí 

tento interval dodržují. Neuspokojivé však je, že během hospitalizace je tento interval 

dodržován pouze u 12 % respondentů se zubní náhradou a obdobně tomu tak je 

i u pacientů s trvalým chrupem 18 % respondentů. Mnoho lidí v dotazníkovém šetření 

uvedlo poznámku, že ošetřovatelský personál je v časovém tlaku, proto se spokojí s péčí 

o dutinu ústní s takovou, jaká na daných odděleních probíhá/neprobíhá. Myslíme si, 

kdyby harmonogram práce na odděleních, dával více časového prostoru k provádění 

hygienické péče, nebyla by hygiena dutiny ústní ošetřovatelským personálem 

opomíjena a výsledky dotazníkového šetření by byly uspokojivější. Výzkumné šetření 

poukazuje i na rozdíl v používání pomůcek v domácím prostředí a nemocničním 

prostředí. Za neuspokojivé zjištění považujeme, že 10 % respondentů se zubní protézou 

a 4 % nemocných s trvalým chrupem nepoužívá k hygieně dutiny ústní žádné pomůcky 

během pobytu v nemocnici. Zastáváme názor, že péče o dutinu ústní by měla probíhat 

každodenně u každého pacienta, i přesto, že nemocný nemá k dispozici vlastní pomůcky 

pro provádění orální hygieny. Myslíme si, že na každém oddělení by měly být dostupné 
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pomůcky pro provádění základní dentální hygieny, a předcházelo se tak nemocem 

ústních struktur a chrupu. Domníváme se, že mnoho oddělení nemá dostupné potřebné 

pomůcky pro účel dentální hygieny. Což potvrzuje i výzkumné šetření Renaty 

Vytejčkové ve své diplomové práci, které poukazuje na nevybavenost oddělení 

pomůckami pro hygienu dutiny ústní. (Vytejčková, 2007). 

Cílem č. 2 bylo zmapovat uspokojování potřeb v péči o dutinu ústní u pacientů 

s deficitem sebepéče při hospitalizaci, k němuž byly stanoveny tyto dva výzkumné 

předpoklady: Předpokládáme, že více jak 60 % respondentů s trvalým chrupem je 

spokojeno s péčí o dutinu ústní v nemocničním prostředí a předpokládáme, že více jak 

80 % respondentů je spokojeno s péčí o zubní protézu v nemocničním prostředí. 

V dotazníkovém šetření byla položena otázka, zda jsou respondenti spokojeni s péčí 

o dutinu ústní s trvalým chrupem nebo zubní protézou během hospitalizace. 

76 % respondentů s trvalým chrupem odpovědělo kladně, tedy ano jsem spokojen/a 

s péčí o dutinu ústní během hospitalizace. Pacienti se zubní protézou byli spokojeni 

ze 66 %, což poukazuje na to, že péče o dutinu ústní během pobytu v nemocnici je 

pro většinu pacientů dostačující. Naopak není spokojeno s péčí 24 % pacientů s trvalým 

chrupem a 34 % pacientů se zubní náhradou, ať už z důvodu neochoty personálu, 

nedostatku pomůcek či z jiného důvodu. Dle našeho názoru je i přes poměrně vysoké 

procento spokojenosti, tento výsledek nedostačující, jelikož se už v minulých letech 

kladl veliký důraz na hygienu, kam mimo jiné patří právě i orální hygiena, o které 

se jednalo už v 19. století za účasti Florence Nightingale v Krymské válce. Proto si 

myslíme, že by v budoucnu toto procento mělo vzrůstat. O důležitosti hygienické péče 

se zmiňuje také Trachtová v publikaci s názvem Potřeby nemocných v ošetřovatelském 

procesu (Trachtová, 2013). Vytejčková se ve své diplomové práci na téma: zajištění 

hygienické péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů s deficitem soběstačnosti 

zajímala taktéž o spokojenost pacientů s hygienou dutiny ústní během hospitalizace. 

Jejího výzkumu se celkem zúčastnilo 65 (100 %) respondentů. Z jejích výsledků je 

zřejmé, že 60 % respondentů je spokojeno s péčí o ústní dutinu a chrup během 

hospitalizace a poukazuje na to, že spokojenost pacientů úzce souvisí s úrovní návyků 

pacientů s prováděním hygieny dutiny ústní v domácím prostředí (Vytejčková, 2007). 

Z výše uvedených výsledků je uspokojivé, že vždy více jak 60 % respondentů je 

spokojeno s péčí. Spokojenost pacientů úzce souvisí s psychickou pohodou nemocného, 

navozuje pozitivní emoce, příjemný pocit, pocit sebeúcty a pohody. Proto si myslíme, 

že pokud se pacient nemůže z nějakého důvodu sám postarat o hygienu svého těla, je na 
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ošetřovatelském personálu, aby přebral tuto úlohu za nemocného a uspokojil, tak jeho 

základní biologickou potřebu. 

Otázka č. 10 byla další otázka v dotazníkovém šetření, která nás zajímala. Změnu 

v orální hygieně by ocenilo 20 (40 %) dotazovaných se zubní protézou a 15 (30 %) 

pacientů s trvalým chrupem (viz tab. č. 10). Což nás vzhledem k předchozímu rozboru 

dotazníkové položky číslo 8 nepřekvapilo, jelikož bylo více než 60 % respondentů 

spokojených s péčí o dutinu ústní. Ti respondenti, kteří uvedli kladnou odpověď, tedy 

ano, uvítal/a bych změnu, jako nejčastější příklad změny zmiňovali vyšší četnost 

hygieny během dne, více dostupných pomůcek, větší ochotu personálu a další. 

Cílem č. 3 bylo vypracovat standard ošetřovatelské péče o dutinu ústní u pacientů 

s deficitem sebepéče. Renata Mášová a Markéta Havrdlíková popisují ve svém článku 

ošetřovatelský standard takto: 

 „Standardy zdravotní péče jsou odborníky popsané závazné normy. Umožňují objektivní 

hodnocení poskytované péče. Zajišťují pacientům bezpečí a chrání sestry před neoprávněným 

postihem. Slouží jako akreditační nástroj k posuzování úrovně péče nemocnic 

a zdravotnických zařízení. Formy zpracování standardů jsou různé, neexistuje žádný 

nadnárodní formální předpis, který by bylo možné převzít. Standardy se prezentují ve formě 

volného textu. Standard má vždy obsahovat parametry, které jsou měřitelné a hodnotitelné“ 
(Mášová, Havrdlíková, 2009, s. 19). 

Výsledky výzkumného šetření z výše zmíněných výzkumných předpokladů, nám 

napovídají, jak bychom měly vypracovat ošetřovatelský standard popisující danou 

problematiku. Výstup bakalářské práce, tedy vytvořený ošetřovatelský standard 

by mohl/měl usnadnit ošetřovatelskému personálu postup při provádění orální hygieny, 

a tím zlepšit péči o trvalý chrup a zubní protézu u pacientů s deficitem sebepéče. Dále 

ošetřovatelský standard definuje potřebné pomůcky k provádění hygieny dutiny ústní, 

jako např. zubní kartáček, zubní pasta apod. Součástí je i samotný postup provádění 

hygienické péče o chrup a ústní struktury u soběstačných pacientů, u imobilních 

soběstačných pacientů, u imobilních nesoběstačných pacientů. V neposlední řadě je 

ve standardu zmíněna i zvláštní péče o dutinu ústní. Překvapivým zjištěním pro nás bylo, 

že např. na Chirurgickém oddělení v Krajské nemocnici  Liberec, a.s. není 

pro ošetřovatelský personál dostupný ošetřovatelský standard zabývající se péčí 

o dutinu ústní a chrup trvalý či zubní náhradu. Proto jsme se rozhodly se souhlasem 

vrchní sestry chirurgického centra a ředitelky ošetřovatelské péče Krajské nemocnice 

Liberec, a.s. vypracovat návrh ošetřovatelského standardu právě pro Všeobecnou 

chirurgii Liberecké nemocnice. Standard byl pilotně ověřen nelékařskými 

zdravotnickými pracovníky Všeobecné chirurgie. 
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5 NÁVRH DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

 

Z uskutečněného výzkumného šetření bakalářské práce plyne, že se péče o dutinu ústní 

a chrup/ zubní náhradu liší v domácím prostředí oproti prostředí nemocničnímu. 

Výzkumné šetření poukazuje na odlišnosti v provádění každodenní péče o trvalý 

či umělý chrup v četnosti orální hygieny, užitých pomůckách a časovém intervalu, 

po který je prováděna péče o dutinu ústní. Dále se v dotazníkovém šetření zaměřujeme 

na pomůcky, které jsou běžně užívány při orální hygieně v domácím a nemocničním 

prostředí a odlišnosti jejich užívání. Postupy, jak lze dosáhnout zlepšení péče o zubní 

protézu a trvalý chrup v praxi, vidíme ve vytvořeném návrhu ošetřovatelského 

standardu, který je pilotně ověřen, tedy ověřena jeho srozumitelnost a využitelnost. 

Chceme s ním seznámit ošetřovatelský personál na standardních odděleních v Krajské 

nemocnici Liberec, a.s. Ošetřovatelský standard slouží k upřesnění a usnadnění 

zdravotnickému personálu k poskytované ošetřovatelské péči, kde je podrobně popsán 

postup péče o orální hygienu. Cílem výstupu bakalářské práce je zlepšení a uspokojení 

základních potřeb hospitalizovaných pacientů v péči o zdravý chrup a ústní dutinu. 

Návrh ošetřovatelského standardu je v tištěné formě (viz příloha č. 7) a bylo provedeno 

pilotní ověření, ověření srozumitelnosti nelékařským zdravotnickým personálem 

Všeobecné chirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s. pomocí záznamového archu 

(viz příloha č. 8). Nikdo z nelékařských zdravotnických pracovníků neměl připomínky 

k vypracovanému standardu. Všichni uvedli, že standard je napsán srozumitelně, 

výstižně, podrobně a lze ho využít v praxi. 
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6 ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce celkově shrnuje péči o dutinu ústní u pacientů s deficitem sebepéče, 

kdy zkoumá návyky v péči o dutinu ústní před hospitalizací a mapuje uspokojení potřeb 

v péči o dutinu ústní u pacientů s deficitem sebepéče. Výzkumné šetření prokázalo, že 

orální hygiena prováděná pacienty s deficitem sebepéče v  domácím prostředí je odlišná 

od té, co provádí/ je jim prováděna v nemocničním prostředí během hospitalizace. 

Z výsledků, které byly zjištěny, vyplívá, že je třeba, aby se ošetřovatelský personál 

zaměřil komplexně více na hygienu dutiny ústní u pacientů s deficitem sebepéče, a to 

především v denní četnosti, aby byla orální hygiena prováděna alespoň dvakrát denně, 

což neodmyslitelně patří k poskytování kvalitní hygienické péče, ale bohužel bývá 

velmi často opomíjená. Pro pacienty s deficitem sebepéče, je také důležité, aby 

ošetřovatelský personál byl ochotný jim s orání hygienou dopomoci popřípadě jej za něj 

vykonat, pokud to jeho zdravotní stav neumožňuje. Z výsledků je zřejmé, že i ochota 

ošetřovatelského personálu pomoci nemocnému s hygienou se podílí na uspokojení jeho 

potřeb. I přes vysoké procento spokojených respondentů si myslíme, že je stále co 

zlepšovat. Na základě výsledků získaných z výzkumného šetření jsme se rozhodly 

vypracovat standard ošetřovatelského postupu při uspokojování potřeb hygienické péče 

o dutinu ústní u pacientů s deficitem sebepéče. Rozhodly jsme se rozdat tento 

vypracovaný výstup ošetřovatelskému personálu na chirurgickém oddělení v Krajské 

 nemocnici Liberec, a.s., abychom dosáhly zpětné vazby a zjistily tak, zda je zpracován 

srozumitelně a lze ho užívat v praxi.  
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11 PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Schéma mechanismu vzniku zubního kazu 

 

Obr. č. 1 – Schéma mechanismu vzniku zubního kazu (Killian, 2013, s. 15) 

  



 
 

 

Příloha č. 2 Systematika čištění chrupu 

 

Obr. č. 2 – Systematika čištění (Mazánek, 2014, s. 489) 

  



 
 

 

Příloha č. 3 Metody čištění zubů 

Bassova intrasulkulární metoda- Zubní kartáček je přikládán vlákny k okraji gingivy 

tak, aby vlákna kartáčku byly v okuzálně otevřeném úhlu 45°. Lehkým tlakem na zubní 

kartáček jsou prováděny drobné, vibrační pohyby v anterio-posteriorním směru 

cca. desetkrát na plošku zubu. Tato metoda efektivně odstraňuje supra- i subgingivální 

zubní plak. Technika patří k jedněm z časově náročných metod a při příliš velkém tlaku 

na kartáček je možné poranit gingivu. Metoda je indikována u pacientů se zdravým 

paradonem, ale i u gingivitidy a parodontitidy. 

Chartersova masážní metoda – U této metody je kartáček přikládán opačně než 

u metody dle Basse. Tudíž je kartáček přiložen na coronu dentis pod úhlem 45° 

otevřeným apikálně. Jsou prováděny drobné, vibrační pohyby, při kterých vlákna 

pronikají do interdentálních prostorů a odstraňují z nich plak. Technicky je metoda 

náročná, protože spodina ústní a jazyk omezují její provedení z orální strany. Metoda je 

doporučována manuálně zručným jedincům, pacientům mající hyperplazii gingivy, 

nebo pacientům po gingivektomii (Mazánek, 2014; Weber, 2012). 

Cirkulární čistící metoda – U této metody nejsou prováděny žádné vibrace zubním 

kartáčkem, ale jsou prováděny horizontální pohyby s malými kroužky o průměru dva 

až čtyři milimetry. Poté se vyčistí okluzní plochy horizontálními, nebo krouživými 

pohyby.  

Modifikovaná Stillmanova metoda – Vlákna zubního kartáčku se přikládají 

pod gingivu v úhlu 45° tak, že překrývají částečně gingivu a částečně coronu dentis. 

Poté se provádí kombinovaný vibrační a otáčivý pohyb kolem osy zubního kartáčku. 

Tento postup je stejný pro vestibulární i orální stranu chrupu. U této metody není zcela 

odstraněn sugingivální plak. Je indikována především u lidí se zdravým parodontem 

nebo u lidí trpícími gingivální recesy (Mazánek, 2014). 

Fonesova metoda – Tato metoda je prováděna stisknutím zubních plošek k sobě 

a vlákna kartáčku jsou přiložena kolmo na vestibulární plošky chrupu. V tomto 

postavení čistíme chrup malými krouživými pohyby. Takto pečujeme o oba zubní 

oblouky najednou. Následným způsobem se vyčistí horní a dolní chrup z orální strany. 

Metoda je v hodná pro děti, které by se měly naučit systematice čištění zubů, avšak její 

nevýhodou je, že neodstraní dostatečně subgingivální plak a interdentální plak 

(Mazánek, 2015). 



 
 

 

Vertikální kombinovaná metoda – Neboli metoda ´´od červeného k bílému´´. Vlákna 

zubního kartáčku nasadíme pod úhlem 30-45° tak, že směřují na opačnou stranu nežli 

corona dentis, tudíž jsou přiložena směrem k apexu radicis dentis a za současného 

otáčení kolem osy kartáčku se posouvají k okluzi zubu. Tento pohyb se opakuje 

několikrát pro každý segment. Takto je to postupně prováděno po celém chrupu. 

V praxi se tato metoda indikuje pacientům se zdravým parodontem (Mazánek, 2014). 



 
 

 

Příloha č. 4 Hodnotící škály 

 

Barthelové test základních všedních činností = Activity of daily living (ADL) 

Je to základní test, informující nás o nárocích nemocného, který potřebuje pomoc druhé 

osoby v každodenních činnostech. Je mezinárodně nejpoužívanějším testem 

k hodnocení soběstačnosti pacienta. Můžeme ho v literatuře nalézt také pod názvem 

Barthelové index (BI). Test vzinkl v roce 1965 jehož autorkou je Dorothea 

W. Barthelová a Florence I. Mahoney. Test měl původně sloužit k hodnocení 

soběstačnosti pacientů s neuromuskulárním a myoskeletálním onemocněním, ale byla 

prokázána jeho spolehlivost, proto v současné době slouží k hodnocení funkční 

zdatnosti nemocného. U pacienta je posuzováno deset základních oblastí běžného 

života, a to sice najedení, napití; oblékání; koupání; osobní hygiena; kontinence moči; 

kontinence stolice; použití WC; přesun lůžko-židle; chůze po rovině; chůze 

po schodech. Tyto denní aktivity zdravý jedinec dělá automaticky, aniž by si 

to uvědomoval u nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby tomu tak není, 

a proto tak může docházet k neuspokojování základních potřeb nemocného. Každá 

činnost je v testu ohodnocena body 0,5,10 nebo 15. Pokud v součtu bodů získá nemocný 

100 bodů je považován za plně soběstačného v běžných denních aktivitách, je-li tomu 

naopak a pacient získá 0 bodů je plně závislý na pomoci druhé osoby.  

Modifikovaný test Barthelové= Modified Barthel Index 

Autoři Surya Shah, Frank Vanclay a Betty Cooper vytvořil hodnotící škálu v roce 1989. 

Test je založen na podobném principu jako BI, kdy rovněž slouží k hodnocení 

soběstačnosti ve všedních denních aktivitách jedince, pouze má zvýšenou senzitivitu 

oproti BI, za kterou stojí hodnocení na pětistupňové škále. Jsou zde obsaženy stejné 

položky s BI, pouze jinak nazvané (Pokorná, 2013). 

Funkční míra nezávislosti=Functional Independence Measures (FMI) 

Škálu vytvořili americké instituce roku 1984. Granger a kolektiv v roce 1986 škálu 

modifikoval. Je mezinárodně využívanou škálou především v zemích EU, avšak nejvíce 

v Německu a Skandinávii. V České republice není škála téměř vůbec rozšířena 

a využívána. Cílem je zhodnocení soběstačnosti pacienta v činnostech ADL, které jsou 

rozšířeny o kognitivní funkce a sociálního vztahu nemocného k prostředí. Poukazuje 

na prospěšnost zvolené ošetřovatelské péče. Škála je složena z šesti okruhů hodnotících 

osmnáct činností a může mít více podob (tabulka; grafická škála). Maximální počet 



 
 

 

dosažených bodů je 126, označují plnou soběstačnost. Jasně dané vyplnění a přesná 

specifikace škály, napomáhá ke zvýšení citlivosti ke změnám, oproti testu BI. FMI 

umožňuje sledovat průběžné změny v činnostech soběstačnosti v procesu ošetřovatelské 

péče nemocného od akutní fáze přes postakutní fázi. 

Instrumentální aktivity denního života= Instrumental Activities of Daily Living 

(IADL) 

Kromě běžných aktivit denního života by měl jedinec zvládat aktivity širší soběstačnosti 

neboli instrumentální aktivity denního života. Tyto aktivity jsou složitější, komplexnější 

a vyžadují fyzickou i psychickou zdatnost oproti ADL. Slouží k hodnocení jedince 

a jeho samotnému fungování v jeho domácím prostředí. IADL odborná literatura 

rozděluje na činnosti mužské, ženské; dle odlišnosti kultur různých zemí a národností, 

a proto existuje více odlišných variant IADL. I přesto, že se můžeme setkat s různým 

dělením IADL činností společně se shodují v hodnocení: cestování, telefonování, 

užívání léků, nakupováni, péče o domácnost, financemi a přípravy stravy. 

Pro hodnocení instrumentálních aktivit denního života můžeme využít následující dvě 

škály (Pokorná, 2013). 

Lawtonova škála instrumentálních denních činností= The Lawton Instrumental 

Activity of Daily Living scale 

Autorem škály jsou Lawton a Brodyová, kteří škálu vytvořili v roce 1969, 

pro hodnocení soběstačnosti jedince, jak dokáže zvládnout a vykonat složitější činnosti 

a s tím spojenou samostatnou, nezávislou existenci jedince. Škála umožňuje sledovat 

vývoj jedince v čase, proto je vhodné zhodnocení výchozího stavu nemocného 

a poté přehodnocování v pravidelných intervalech. V testu je hodnoceno osm činností. 

Dříve při hodnocení mužů byly vynechávány činnosti, které byly považovány 

za ženskou práci. V současné době je hodnocení shodné pro obě pohlaví. Maximální 

dosažený počet bodů na škále je osm, poukazuje tak na plnou soběstačnost jedince. 

Minimální počet bodů je nula, což označuje plnou závislost nemocného na druhé osobě. 

Škála instrumentálních denních činností 

Byla vytvořena Filefaumem, Lawtonem a Brodyovou, roku 1985. Jedná se o inovaci 

předchozí škály. Test posuzuje a hodnotí zvládání složitějších činností. Změny jsou 

i v bodové ohodnocení, kdy maximální počet je osmdesát bodů. Mimo jiné vzájemně 

souvisí s kognitivními schopnostmi a depresí jedince. Každá doména testu je 

ohodnocena maximálním počtem bodů deset (úplná soběstačnost).  Jestliže je potřeba 



 
 

 

pomoci druhé osoby je počet bodů snížen na pět. Nula bodů, jedinec činnost sám 

nezvládne (Pokorná, 2013). 

Index ADL dle Katze = The Index of Independence in Activities of Daily Living 

Katz Sidney vytvořil v roce 1959 Katzův index každodenních činností a o čtyři roky 

později byl test poprvé publikován. Roku 1970 došlo k modifikaci indexu a o pár let 

později roku 1983 byly k BADL přidány i instrumentální činnosti denního života. 

Vytvořen byl pro geriatrické pacienty s chronickým onemocněním, kteří potřebovali 

dlouhodobou rehabilitační a ošetřovatelskou péči. V testu je hodnoceno šest základních 

domén (oblékání, koupání, použití toalety, příjem potravy, kontinence a přemisťování), 

které jsou schopny zachytit progresi onemocnění, efektivitu léčby a rehabilitaci. 

(Bóriková, 2010) 

  



 
 

 

Příloha č. 5 Dotazníkové šetření 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

Příloha č. 6 Protokoly k provádění výzkumu 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

Příloha č. 7 Ošetřovatelský standard 

OŠETŘOVATELSKÝ STANDARD 

Název: Péče o dutinu ústní u pacientů s deficitem sebepéče 

Charakteristika standardu Procesuální standard 

Oblast péče Individualizovaná, kontinuální.  

Cílová skupina pacientů Pacienti s deficitem sebepéče 

Místo použití Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Všeobecná chirurgie 

 

Poskytovatelé péče, pro něž je  

standard závazný 

 

Všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, 

zdravotničtí záchranáři a ošetřovatelé/ky, 

kteří získali kvalifikaci dle zákona 

č. 96/2004 Sb., ve znění novely zákona č. 

105/2011 Sb. 

Všeobecné sestry specialistky v rozsahu 

získané specializace. 

 

Odpovědnost za realizaci  

Platnost standardu  

Frekvence kontroly Jedenkrát ročně 

Revize standardu provedena dne:  

Kontrolu vykonává Manažer ošetřovatelské péče 

Vrchní sestra 

Kontaktní osoba  Manažer kvality 

Oponenturu provedla Vrchní sestra 

Standard vytvořil/a Novotná Aneta 

 

Standardní ošetřovatelský postup 

Ošetřovatelský proces hygieny dutiny ústní u pacientů s deficitem sebepéče 

 

Úvod: Orální hygiena je součástí osobní hygieny každého jedince. Pravidelná hygiena 

dutiny ústní vede k prevenci zubního kazu, onemocnění parodontu a ostatních 

tkáňových struktur. Hygiena dutiny ústní by měla být prováděna každodenně již od 

dětství. 

Indikace: pacient s deficitem sebepéče 

Kontraindikace: nespolupracující pacient 



 
 

 

 

Cíl standardu:  

 pacient má čistý chrup/zubní náhradu 

 pacient má uspokojeny základní potřeby 

 pacient netrpí onemocněním parodontu a ostatních tkáňových struktur 

 pacient se aktivně zapojuje do ošetřovatelského úkonu 

 pacient má dvakrát denně provedenou hygienu dutiny ústní 

 

KRITÉRIA STRUKTURY 

S1 Pracovníci: všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent, 

ošetřovatel/ka 

 

S2 Pomůcky u ležících pohyblivých pacientů: zubní kartáček, zubní pasta, emitní 

miska, kelímek s vodou, jednorázová podložka nebo ručník (popřípadě další 

individuální pomůcky nemocného) 

Pomůcky u ležících nepohyblivých pacientů: zubní kartáček, zubní pasta, emitní 

miska, kelímek s vodou, trubička na pití, empír, gumové rukavice, ústenka 

Pomůcky pro zubní protézu: zubní kartáček, zubní pasta, emitní miska, voda, mulové 

čtverce, uzavíratelná nádoba s antiseptickým roztokem nebo vodou a čistící tabletou. 

Pomůcky k zvláštní péči o dutinu ústní: bylinné roztoky (heřmánek, řapík lékařský), 

borax-glycerinový olej, 3 % peroxid vodíku nebo speciální vatové štětičky napuštěné 

citronovým extraktem spolu s glycerinem a 0,1 % natriumbenhzoátem, vatové štětičky, 

mulové tampónky nebo mulové čtverce, peán, emitní miska, ústní lopatky, kapesní 

svítilna, sklenice vody, jelení lůj, jednorázová podložka, elektrická odsávačka, gumové 

rukavice, empír a ústenka 

 

S3 Prostředí: standardní lůžková oddělení, jednotky intenzivní péče, anesteziologicko 

resuscitační oddělení (ošetřovatelský personál zajistí intimitu pacienta) 

 

S4 Dokumentace: ošetřovatelská dokumentace 

 

 

 



 
 

 

KRITÉRIA PROCESU 

P1 Ošetřovatelský personál se pacientovi představí, ověří si totožnost pacienta a požádá 

o jeho souhlas s vykonáním ošetřovatelského výkonu. 

 

P2 Ošetřovatelský personál posoudí úroveň soběstačnosti a aktuální schopnosti 

spolupráce pacienta (rozhovor, pozorování, ošetřovatelská dokumentace) a na základě 

toho, zvolí postup ošetřovatelského výkonu. 

P3 Ošetřovatelský personál sdělí pacientovi postup prováděného výkonu, ověří si, zda 

pacient všemu porozuměl a nechá prostor pro dotazy. 

 

P4 Ošetřovatelský personál upraví polohu pacienta, aby byla vhodná k provedení 

výkonu vzhledem k jeho onemocnění, a zamezí pádu pacienta. 

 

P5 Ošetřovatelský personál připraví vhodné pomůcky (jednorázová podložka nebo 

ručník k zamezení znečištění lůžkovin, individuální pomůcky pacienta, popřípadě 

pomůcky, které jsou dostupné na oddělení). 

 

P6 Ošetřovatelský personál provede hygienu rukou, obleče si ochranný oděv, gumové 

rukavice a ústenku. 

 

P7 Ošetřovatelský personál provádí samotný výkon pomocí připravených pomůcek. 

 

P8 Ošetřovatelský personál během výkonu komunikuje s pacientem a sděluje informace 

o tom, co pacientovi v danou chvíli provádí, co bude následovat, nebo co po pacientovi 

požaduje. 

 

P9 Ošetřovatelský personál motivuje a aktivně zapojuje pacienta do provádění 

ošetřovatelského výkonu. 

 

P10 Ošetřovatelský personál se po ukončení výkonu zeptá pacienta, zda je vše 

v pořádku a popřípadě společně vyřeší nedostatky. 

 

P11 Ošetřovatelský personál očistí pacienta a upraví jeho polohu vhodnou k odpočinku. 

 



 
 

 

P12 Ošetřovatelský personál se postará o úklid pomůcek. 

 

P13 Ošetřovatelský personál důsledně zaznamená provedený úkon do ošetřovatelské 

dokumentace. 

Komplikace: 

 aspirace 

 

KRITÉRIA VÝSLEDKU 

V1 Pacient i sestra znají jméno druhého 

V2 Ošetřovatelská péče probíhá dle ošetřovatelského standardu 

V3 V dokumentaci pacienta je záznam o provedení úkonu 
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4. VYBÍHALOVÁ, Lenka, 2011. Péče o dutinu ústní jako součást ošetřovatelské 
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KRITÉRIA K OŠETŘOVATELSKÉMU AUDITU 

Vyhodnocení splnění ošetřovatelského standardu v péči o dutinu ústní u pacientů 

s deficitem sebepéče 

Pracoviště: všeobecná chirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

Datum 

Auditoři 

Metody auditu 

 Dotaz na ošetřovatelský personál 

 Pozorování ošetřovatelského personálu 



 
 

 

 Dotaz na pacienta 

 Kontrola pomůcek 

 Kontrola prostředí 

 Kontrola ošetřovatelské dokumentace. 

 

Kód Kontrolní kritéria Metody hodnocení Ano Ne 

Kritéria struktury 

S1 Je ošetřovatelský personál 

kompetentní pro vykonávání 

úkonu? 

Kontrola ošetřovatelského 

personálu 
  

S2 Měl ošetřovatelský personál 

k dispozici všechny potřebné 

pomůcky? 

Kontrola pomůcek   

S3 Byly splněny podmínky pro 

zajištění intimity nemocného? 

Kontrola prostředí   

S4 Měl ošetřovatelský personál 

k dispozici ošetřovatelskou 

dokumentaci? 

Kontrola ošetřovatelské 

dokumentace 
  

Kritéria procesu 

P1 Byly splněny podmínky 

uvedené v kritériu procesu P1? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

  

P2 Posoudil ošetřovatelský 

personál kritéria potřebná pro 

další postup vykonání úkonu? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

Kontrola dokumentace 

  

P3 Sdělil ošetřovatelský personál 

postup prováděného výkonu a 

ověřil si, zda pacient rozuměl? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

Dotaz na pacienta 

  

P4 Upravil ošetřovatelský 

personál polohu nemocného 

před výkonem a zajistil jeho 

bezpečnost? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

Dotaz na pacienta 

  

P5 Připravil si ošetřovatelský 

personál všechny pomůcky 

k lůžku pacienta? 

Kontrola pomůcek   

P6 Chránil ošetřovatelský 

personál sám sebe vhodnými 

pomůckami? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

Kontrola pomůcek 

  

P7 Prováděl ošetřovatelský 

personál úkon pomocí 

připravených pomůcek? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

  

P8 Komunikoval ošetřovatelský 

personál  pacientem během 

prováděného výkonu? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

  

P9 Zapojil ošetřovatelský 

personál pacienta do 

samotného úkonu? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

Dotaz na ošetřovatelský 

personál 

  



 
 

 

Dotaz na pacienta 

P10 Zeptal se ošetřovatelský 

personál po skončení výkonu, 

zda je pacient spokojen 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

Dotaz na pacienta 

  

P11 Byly splněny podmínky 

uvedené v kritériu procesu 

P11? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

Dotaz na pacienta 

  

P12 Uklidil ošetřovatelský 

personál použité pomůcky 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

  

P13 Je ošetřovatelský výkon 

zaznamenán v ošetřovatelské 

dokumentaci? 

 

Kontrola ošetřovatelské 

dokumentace 

  

Kritéria výsledku 

V1 Zná pacient jméno ošetřující 

osoby a opačně? 

Dotaz na pacienta 

Dotaz na ošetřovatelský personál 
  

V2 Probíhala ošetřovatelská péče 

dle ošetřovatelského 

standardu? 

Pozorování ošetřovatelského 

personálu 

 

  

V3 Je v ošetřovatelské 

dokumentaci pacienta záznam 

o provedení úkonu? 

Kontrola ošetřovatelské 

dokumentace 
  

 

  



 
 

 

Příloha č. 8 Záznamový arch 

Záznamový arch pro nelékařské pracovníky Všeobecné 

chirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

Dobrý den, 

 jmenuji se Aneta Novotná, jsem studentkou Ústavu zdravotnických studií na Technické 

univerzitě v Liberci. Téma mé bakalářské práce je zaměřeno na péči o dutinu ústní 

u pacientů s deficitem sebepéče. Výstupem bakalářské práce je ošetřovatelský standard 

zaměřený na tuto problematiku. Chtěla bych Vás tímto požádat o zhlédnutí vytvořeného 

ošetřovatelského standardu a napsání Vašeho názoru, zda je použitelný v praxi. Např. 

jestli je výstižný, srozumitelný nebo naopak byste u jednotlivých kritérií něco změnili. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a za Vaši ochotu mi pomoci.  

Kritéria struktury: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Kritéria procesu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Kritéria výsledku: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Kritéria k ošetřovatelskému auditu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 


