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1 Úvod 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala problematiku znalostí všeobecných 

sester o paliativní péči. Paliativní péče je relativně nový obor v ošetřovatelství, který 

vznikl ve 2. pol. 20. století, přesto však velmi důležitý. Během praxe v nemocnici jsem 

se několikrát setkala se sestrami, které se dle mého názoru v paliativní péči neorientovaly 

a pacientům neprokazovaly pro ně potřebné pochopení a empatii. Z této nepříliš dobré 

zkušenosti jsem se rozhodla vybrat si paliativní péči jako téma bakalářské práce. Z tohoto 

důvodu se rovněž domnívám, že všeobecné sestry nemají dostatečné znalosti, které se 

této péče týkají. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda mají všeobecné sestry znalosti o možnostech 

poskytování paliativní péče, zda sestry absolvovaly v rámci studia předmět, který by je 

připravil na poskytování paliativní péče, zda znají zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních služeb se souhlasem, a jestli 

znají institut dříve vysloveného přání. Dalším cílem je porovnat znalost všeobecných 

sester na ONP a interních odděleních. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsán současný 

stav paliativní péče, její rozdělení, možnosti jejího poskytování, potřeby paliativních 

pacientů, symptomy paliativních pacientů, fáze umírání, dříve vyslovené přání, umírání 

a smrt a další. Výzkumná část je vypracována na základě dotazníkového šetření, které 

bylo provedeno v Oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi s.r.o. a v Krajské nemocnici 

v Liberci a.s. Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit ke zjištění míry znalostí 

všeobecných sester pracujících na ONP či na interním oddělení na základě kterých bude 

vytvořen článek připravený k publikaci. Ten bude popisovat výsledky dotazníkového 

šetření a bude také výstupem práce. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Historie paliativní péče 
 

Paliativní péče je relativně nový obor s krátkou historií, který se vyvíjel od druhé 

poloviny 20. století. Předtím znamenala smrt selhání medicínské praxe, umírajícím byla 

věnována chladná péče, která se vyznačovala klidem a bílými plentami mezi lůžky 

nemocných. (Bužgová, 2015). Původ slova hospic vychází z latinského hospitium, které 

označovalo útulek. V období raného středověku sloužil hospic jako útulek pro unavené 

poutníky – tato péče byla poskytována prostřednictvím klášterů již ve 4. století našeho 

letopočtu. Spočívala v odpočinku, poskytnutí jídla, vody, ošetření a v duchovní pomoci. 

Za předchůdce hospiců považujeme domy pro umírající, které byly od 19. století 

zřizovány v Irsku a Londýně. V Čechách se stavěly špitály, které spravovala šlechta 

a města. Nejznámější špitál byl zřízen v Praze na Františku Anežkou Přemyslovnou 

v roce 1223, v tomto zařízení žili především chudí a umírající (Tomeš, 2015). 

Moderní domácí hospicová péče vznikla v roce 1859 v Liverpoolu. V roce 1885 byla 

v USA založena organizace sester poskytující domácí péči chudým lidem se zdravotními 

problémy. Bylo to ve městech Buffalo, New York, Boston a Philadelphie (Tomeš, 2015). 

Prvním moderním paliativním zařízením v pravém slova smyslu byl Hospic svatého 

Kryštofa v Anglii, který byl zřízen lékařkou a sociální pracovnicí Cicely Saunders roku 

1967 (Niedermann, 2016). Roku 1974 byl otevřen první hospic v Americe 

v New Heavenu v Connecticutu (Bužgová, 2015). Paliativní péče byla původně péčí, 

která se věnovala ošetřování onkologicky nemocných pacientů. Postupem času se 

přesunula na geriatrickou péči a péči o pacienty s demencí (Niedermann, 2016). 

 

2.2 Paliativní péče 
 

Výraz paliativní vychází z latinského pallium znamenající roušku nebo plášť a také 

z anglického výrazu palliate znamenající mírnit nebo tišit, z čehož vyvodíme, že úkolem 

paliativní péče je „zakrýt“ hojivou rouškou nevyléčitelnou nemoc nebo poskytnout „plášť 

těm, kteří byli ponecháni na mrazu“, protože jim kurativní léčba nemůže pomoci. 

V současnosti existuje spousta definic, tudíž neexistuje jednotný pohled expertů 

na vymezení paliativní péče, především komu, kdy a jak má být poskytována (Bužgová, 

2015). 
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WHO (Světová zdravotnická organizace) v roce 1990 vymezila paliativní péči jako 

„aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. 

Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, 

sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní péče je dosažení 

co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.“ (Bužgová, 2015, s.16). 

„Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou 

chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest 

a další tělesná strádání a udržet co nejvyšší kvalitu života“ (Sláma, Kabelka, 

Vorlíček, et al., 2011, s. 25). 

Paliativní péče má velmi úzký vztah s hospicovou péčí (slovo paliativní je novější). 

Rozdíl mezi nimi je v tom, že paliativní péče je více soustředěna na pacienta, na jeho 

bolesti a zdravotní znevýhodnění, na rozdíl od hospicové péče, která je soustředěna 

na rodinu a prostředí, ve kterém nemocný umírá, a kvalitu jeho života. Dalším rozdílem 

mezi paliativní a hospicovou péčí je ten, že paliativní péče se zabývá aspekty dlouhodobé 

péče, zatímco hospicová péče se soustřeďuje na terminální stadium nemoci, na odstranění 

fyzického i psychického strádání. Hospicem tedy rozumíme zařízení speciální paliativní 

péče, které poskytuje sociální podporu pacientovi a jeho rodině, zvyšuje kvalitu života 

pacientů v terminálním stadiu nemoci (Tomeš, 2015). 

Paliativní péče usiluje o prodloužení a zachování pacientova života tak, aby pro něj 

byl svou kvalitou přijatelný, chrání a respektuje jeho důstojnost, vytváří takové 

podmínky, aby mohl pacient strávit své poslední chvíle ve společnosti rodiny a blízkých. 

Vnímá umírání a smrt jako součást lidského života a chápe, že je každý člověk jedinečný. 

Pečuje o rodinu umírajících a nabízí jim pomoc ve zvládání smutku i po smrti člena 

rodiny, a v neposlední řadě vychází z přání pacienta a respektuje jeho hodnoty a priority. 

Paliativní péče je interdisciplinární. Využívá znalostí lékařů, kteří jsou specialisté 

ve svých oborech (geriatři, onkologové, kardiologové, chirurgové…), předpokládá 

spolupráci lékařů a sester, zdravotníků, psychologů a duchovních. Paliativní péče 

předpokládá zájem a zapojení rodiny a blízkých nemocného a využívá také dobrovolníky 

(Sláma, Kabelka, Vorlíček, et al., 2011). Paliativní péče má za úkol snižovat utrpení, dbát 

na zachování pacientovy důstojnosti a snižovat obtíže onemocnění, a tím tak zlepšovat 

kvalitu života (Marková et al., 2015). Kvalitní paliativní péče by měla splňovat šest cílů: 

orientovat se na pacienta, být prospěšná, neškodit pacientovi, být zahájená včas, a být 

spolehlivá a efektivní (Marková, 2010). 
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2.3 Rozdělení paliativní péče 
 

2.3.1 Obecná paliativní péče 

 

Obecnou paliativní péčí rozumíme klinickou péči o pacienta v pokročilém stavu 

onemocnění. Nutná je správná komunikace s pacientem a jeho rodinou, orientace 

na kvalitu života, léčba symptomů nemoci a psychická podpora (Sláma, Kabelka, 

Vorlíček et al. 2011). Obecná paliativní péče je poskytována zdravotníky dle jejich 

odborností, zahrnuje rozpoznání, sledování a ovlivňování toho, co je důležité pro kvalitu 

pacientova života. Základem je léčba symptomů, respekt k pacientovi a správná 

komunikace (Bužgová, 2015). 

 

2.3.2 Specializovaná paliativní péče 

 

Specializovaná paliativní péče je aktivní péče, která je poskytovaná celým 

zdravotnickým týmem, který je v paliativní péči odborně vzdělán (Bužgová, 2015). 

Poskytování specializované paliativní péče je pracovní náplní interdisciplinárního týmu. 

Je vhodné, aby byl přechod mezi obecnou a specializovanou péčí plynulý (Sláma, 

Kabelka, Vorlíček, et al. 2011). Mezi zařízení paliativní péče řadíme: oddělení paliativní 

péče, lůžkové hospice, domácí hospice, ambulance paliativní péče, denní stacionáře, 

konziliární týmy paliativní péče a zvláštní zařízení jako jsou např. poradny a půjčovny 

pomůcek (Marková, 2010). 

 

2.4 Místa poskytování paliativní péče 
 

2.4.1 Paliativní péče v nemocnici 

 

V současné době jsou mezi jednotlivými nemocnicemi nepoměry v rámci 

poskytované ošetřovatelské péče. Nastává zde problém v počtu ošetřujícího personálu při 

poskytování paliativní péče, jelikož malý počet ošetřujících nemůže zajistit pacientovi 

takovou péči, jakou by si zasloužil. Mezi faktory ovlivňující paliativní péči patří: počet 

personálu, spolupráce v multidisciplinárním týmu, kvalita komunikace v týmu, kvalita 

vzdělání lékařů a sester v paliativní péči. Nemocnice stále zůstává místem, kde k úmrtí 

dochází nejčastěji, z tohoto důvodu by měla každá nemocnice usilovat o rozvoj v oblasti 
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paliativní péče a léčby. Paliativní péče se dotýká celé rodiny, proto je třeba zajistit sociální 

péči. Rodina má právo na návštěvy umírajícího, měla by být šetrně informována o úmrtí 

a měla by mít čas a prostor tuto informaci v klidu vstřebat (Marková, 2015). 

 

2.4.2 Paliativní péče v lůžkových hospicích 
 

Hospic řadíme mezi zdravotně sociální zařízení. V praxi to znamená, že je v nich 

poskytovaná jak zdravotní, tak i sociální péče (pomoc rodině a pozůstalým). Péče 

o umírající je zde hlavní prioritou a posláním. V hospici je uzpůsoben režim dne a domácí 

řád tak, aby umírajícímu člověku vyhovoval. Péči zajišťuje ošetřovatelský personál, který 

je v paliativní péči řádně vzdělán. Každý člověk v hospici neumírá, při zlepšení 

zdravotního stavu je možné, aby byl pacient propuštěn do domácí péče. Do hospice jsou 

přijímáni pacienti, kteří potřebují paliativní péči, ale nemusí být hospitalizováni 

v nemocnici, u kterých není možná domácí péče nebo je choroba ohrožuje na životě 

(Marková, 2015). 

 

2.4.3 Domácí paliativní péče 

 

Domácí péče je pro pacienta nejlepší alternativou z hlediska sociálního 

i psychického. Domácí péče zahrnuje tři podmínky: člena rodiny (pečovatele), který 

je schopen celodenní péče o nemocného, souhlas pacienta s touto formou péče a tým, 

který musí být k dispozici při výskytu náhlých komplikací pacientova stavu (Marková, 

2010).  Pečovatel je obvykle rodinný příslušník, který zajišťuje péči o nemocného na 

úkor svého psychického a fyzického zdraví a obvykle bývá v této péči podporován 

rodinou. Péče o člena rodiny v domácnosti je fyzickou, psychickou, finanční a sociální 

zátěží. Mezi fyzickou zátěž řadíme: výkony kolem pacienta, zatížení kloubů 

a pohybového aparátu nebo narušení spánku. Do psychické zátěže řadíme především: 

sledování stavu pacienta, stres, neklid, nervozitu a depresi. Sociální zátěží rozumíme 

narušenou komunikaci se členy rodiny, konflikt rolí v rodině nebo třeba nedostatek 

volného času. Do finanční zátěže spadá ztráta zaměstnání pečovatele (Kurucová, 2016). 

V České republice není bohužel plošně pokryta potřeba agentur domácí ošetřovatelské 

péče (Marková, 2010). 
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2.4.4 Domácí hospic 

 

Nejrozšířenější formou poskytování paliativní léčby ve světě je domácí hospic. Je to péče 

poskytovaná multidisciplinárními týmy, které poskytují všestrannou péči rodinám, které 

pečují o nemocného v domácím prostředí. Tyto týmy jsou schopny vyřešit v domácím 

prostředí jakoukoliv situaci týkající se konce života a podporovat pozůstalé v době 

truchlení (Marková, 2010). 

2.4.5 Další formy paliativní péče 

 

Péči o umírajícího člověka je možno zařídit také spoluprací praktického lékaře 

a agentury domácí ošetřovatelské péče. Tato péče přináší pacientům odbornou i lidskou 

pomoc v domácím prostředí (Marková, 2010). 

 

2.5 Paliativní péče v České republice 
 

V České republice se paliativní péče začala rozvíjet po revoluci v roce 1989. V roce 

1992 došlo k prvnímu pokusu o zřízení lůžkového oddělení poskytujícího paliativní péči 

v nemocnici Babice nad Svitavou. Od počátku se rozvíjí specializovaná paliativní péče 

v podobě lůžkových hospiců, primárně pro onkologicky nemocné pacienty. Na rozvoji 

hospicového hnutí se podílela lékařka Marie Svatošová, která založila v roce 1993 

hospicové hnutí s názvem Ecce homo.  

Doktorka Svatošová se na počátku věnovala domácí péči, postupem let (v roce 1996) 

otevřela první „kamenný“ hospic - Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Od roku 

1996 vzniklo v ČR do roku 2011 18 hospiců. 5 z nich vzniklo za podpory církve, 1 jako 

příspěvková organizace a ostatní za podpory občanských sdružení nebo Diakonie 

Českobratrské evangelické církve. Do roku 2011 bylo v České republice zřízeno celkem 

15 zařízení pro paliativní péčí, z toho dvě zařízení v kraji Středočeském, Ústeckém, 

Zlínském a Jihomoravském. Jedno zařízení vzniklo v kraji Jihočeském, Plzeňském, 

Královehradeckém, Moravskoslezském, Praze, Olomouckém a Pardubickém. V roce 

2016 byl zřízen hospic v Libereckém kraji, tudíž můžeme najít některou formu paliativní 

péče ve všech krajích České republiky (Tomeš, 2015).  

Součástí zlepšení poskytování paliativní péče je i vzdělávání. To se v současné době 

uskutečňuje v rámci pregraduálního studia na zdravotnických školách a lékařských 
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fakultách. Ve studijním oboru ošetřovatelství je paliativní péče na několika školách 

vyučována jako samostatný předmět (Kabelka, Sláma, Vorlíček et al., 2011). 

 

2.6 Potřeby paliativního pacienta 
 

Je třeba si uvědomit, že pacient kvůli nemoci ztrácí společenské postavení, práci, 

životní jistotu, soukromí, stravovací zvyklosti, volnost pohybu atd. K samotné nemoci 

přibývá bolest, slabost i obavy, proto člověk reaguje agresí, úzkostí, zmateností 

a v neposlední řadě i poruchami chování. Pokud není okolí pacienta připraveno na tento 

fakt, stává se, že okolí nechápe projevy negativity a pacientova agrese stoupá. Naopak 

připravené okolí může být pro pacienta dobrou oporou a pomocí. Z tohoto faktu můžeme 

odvodit čtyři okruhy potřeb těžce nemocného: biologické, psychologické, sociální 

a spirituální. Tyto okruhy nám mohou pomoci uvědomit si, s čím můžeme nemocnému 

pomoci. Priorita potřeb se v průběhu nemoci mění od biologických potřeb po spirituální 

(Svatošová, 2011). 

 

2.6.1 Biologické potřeby 

 

Do biologických potřeb patří to, co potřebuje tělo. Jedná se o příjem potravy, 

vylučování a dýchání. Pokud onemocní některý orgán nebo jeho část, je třeba se jí zbavit 

a pokračovat v léčbě dalšími prostředky (ozařování, chemoterapie, hormonální léčba), 

aby se zabránilo recidivě. Dbáme i na tělesnou aktivitu, aby se zabránilo vzniku dekubitů 

nebo chátrání těla (Svatošová, 2011). U biologických potřeb nesmíme opomenout ani 

péči o spánek, která je u paliativních pacientů velice důležitá. Při problému se spánkem 

můžeme využít např. bazální stimulaci. Bazální stimulace je koncept, který může ovlivnit 

kvalitu života nemocných, je orientována na všechny oblasti lidských potřeb. Koncept 

vznikl na počátku 70. let v Německu a propracoval ho speciální pedagog prof, Dr. Andrea 

Fröhlich. Bazální stimulace pracuje se 3 prvky, které se navzájem ovlivňují: vnímáním, 

komunikací a pohybem (Vytejčková, et al., 2011). U bazální stimulace je důležitý klid 

a síla doteku. Pokud se pacient chystá ke spánku, je vhodné vést dotyk směrem od 

hrudníku ke koncům končetin (Kolektiv autorů, 2014). 
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2.6.2 Psychologické potřeby 

 

Do psychologických potřeb patří potřeba respektování lidské důstojnosti nezávisle 

na vzhledu těla nemocného. Každý člověk je jedinečnou lidskou bytostí se svým 

posláním, proto je nutné ho respektovat a chápat po celý život. Nemocný potřebuje 

komunikovat, mít pocit bezpečí. Je důležité nikdy takovému člověku nelhat a nedávat mu 

zbytečné naděje, protože mohlo by se stát, že by k takové osobě ztratil veškerou důvěru. 

Pokud nemocného takto zradí člen rodiny, zasáhne ho to mnohem víc než od cizího 

člověka. Zároveň bychom ale nemocnému měli říkat jen tolik, kolik chce slyšet a jen 

tehdy, pokud má na komunikaci náladu (Svatošová, 2011). 

 

2.6.3 Sociální potřeby 

 

Měli bychom si uvědomit, že člověk je tvor společenský a potřebuje pozornost 

i pokud je nemocný nebo umírá. Pacient většinou návštěvy neodmítá, ale měli bychom 

počítat s tím, že může se stát, že nemocný nestojí o návštěvy, proto bychom ho měli 

v tomto rozhodnutí plně respektovat. Také by si měl nemocný řídit své návštěvy 

(např. jejich délku). Se sociálními potřebami dále může souviset i touha dokončit nějaký 

úkol, který byl přerušen nemocí (dostavět dům, dokončit projekt atd.) (Svatošová, 2011). 

 

2.6.4 Spirituální potřeby 

 

Není to tak dávno, kdy byly spirituální potřeby tabuizovány. V důsledku této 

neznalosti si např. dodnes spousta lidí myslí, že tyto potřeby mají pouze věřící. Věřící 

dokáže svou víru využít a ví, co má dělat na rozdíl od nevěřícího, který se začíná zabývat 

otázkami o smyslu vlastního života. Ke konci života má většinou každý potřebu odpouštět 

a chce vědět, že i jemu bylo odpuštěno. Stejně tak potřebuje nemocný vědět, že měl jeho 

život až do poslední chvíle smysl, pokud se tato potřeba nenaplní, nastává stav duchovní 

nouze (Svatošová, 2011). 
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2.7 Nejčastější tělesné potřeby paliativních pacientů 
 

2.7.1 Bolest 

 

Bolest je označována za nejčastější tělesný symptom, je vždy subjektivní, proto 

ji musíme pacientovi věřit. Důležitým úkolem je bolest správně monitorovat, léčit 

a hodnotit (Marková, 2010). Bolest nejčastěji monitorujeme vizuální analogovou škálou, 

která má hodnotu od 0 do 10, kde 0 znamená, že je pacient bez bolesti a 10, kdy pacient 

prožívá tu nejhorší bolest, jakou si dovede představit. Je důležité vědět, že se vnímání 

bolesti zvlášť u geriatrických pacientů může lišit od ostatní populace (Kabelka, 2017). 

Ptáme se na hodnotu bolesti, její charakter, zda je ovlivněna polohou, co ji zhoršuje, popř. 

zda ovlivňuje pacientův režim dne. Tlumíme ji analgetiky, opiáty, úlevovou polohou, 

aplikací tepla a chladu, relaxačními metodami, chirurgickou léčbou či masážemi 

(Marková, 2010). Další zásadou, kterou bychom měli mít na paměti, je, aby pacient 

o bolesti dokázal otevřeně mluvit, popsat ji, určit, co ji vyvolává a co naopak zmírňuje. 

Ke konci života je důležité podávání analgetik a poději i opiátů, které se dnes vyrábí 

v mnoha podobách (čípky, injekce, kapky, tablety, náplasti) (Sláma a Plátová 2014). 

 

2.7.2 Dušnost 

 

Dušnost je subjektivní pocit nedostatku vzduchu, který zapříčiní obtížné dýchání, 

bývá spojována s úzkostí a strachem, který pocit dušnosti zhoršuje.  Dušnost může mít 

několik příčin: srdeční selhání, zápal plic nebo metastázy plic. Pocit dušnosti může být 

trvalý, nebo se objevovat při zátěži, přicházet nečekaně ve dne nebo i v noci (Sláma 

a Plátová, 2014). Mezi další příčiny dušnosti řadíme: anemii, úzkost, metastatické 

postižení pleury, snížení elasticity alveolů, obstrukci dýchacích cest nádorem, 

dehydrataci, obezitu, plicní embolii, hepatomegalii nebo infekci (Kabelka, 2017). 

Příčinou dušnosti může být také ascites nebo ochabnutí dýchacího svalstva. Při 

akutně vzniklé dušnosti je nutné pacienta slovně uklidnit a zachovat klid. Pacientovi 

můžeme pomoci otevřením okna (zajistíme tak přísun čerstvého vzduchu), pomůžeme 

mu zaujmout vhodnou polohu (nejlépe vsedě nebo na pravém boku) a podáme 

ordinovanou farmakoterapii (Marková, 2010). 
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2.7.3 Kašel 

 

Kašel je definován jako reflexní mechanismus, který čistí dýchací cesty ve 3 krocích: 

vdech, výdech proti zavřené glottis, prudké uvolnění glottis a vzduchu z plic se zvukovým 

projevem. V posledním roce života je vysoký výskyt kašle u pacientů s plicními tumory. 

Dle délky trvání dělíme kašel na akutní, subakutní a chronický. 

Akutní kašel – vzniká náhle, příčinou může být např.: infekce horních či dolních 

dýchacích cest, pneumonie, srdeční selhávání, podráždění dýchacích cest při inhalaci 

dráždivé látky nebo plicní embolizace. 

Subakutní kašel – trvá 3-8 týdnů, příčinou je stav po pneumonii, akutní bronchitidě, dále 

astma, pertuze či chronická bronchitida. 

Chronický kašel – trvá více než 8 týdnů, příčinou může být: plicní nádor, kouření, 

aspirace nebo astma.  

Nabízí se zde několik nefarmakologických způsobů, jak pacientovi ulevit. Je to např.: 

dechová rehabilitace, dostatečná hydratace, která zajišťuje vlhkost sliznic, poklepová 

masáž hrudníku, kašlání na lůžku se zvednutou hlavou, zvýšená poloha hlavy (40-60°). 

Mezi farmakologickou léčbu řadíme: opiáty (nejčastěji kodein, později i morfin při 

dušnosti), kortikoidy ke snížení sekretu v dýchacích cestách, antibiotika k léčbě infekce 

(Kabelka, 2017). 

 

2.7.4 Nechutenství a nauzea 

 

S nechutenstvím se v paliativní péči setkáváme především u onkologicky 

nemocných. Musíme si uvědomit, že nechutenství může být způsobeno vedlejšími účinky 

některých léků, psychikou, úzkostí nebo třeba strachem. Podáváme jídlo, na které 

má pacient chuť, nebývá nutná žádná dieta. Snažíme se přizpůsobit přání pacienta 

a vyhovět mu při stolování (např. pokud si chce sednout ke stolu). Měli bychom mít 

na paměti, že několik dní před smrtí pacientovi jídlo nenutíme (Marková, 2011). 

V průběhu nemoci se mění i pacientovy stravovací návyky, ztrácí chuť, začíná 

odmítat maso, později zeleninu, a nakonec veškerou stravu. Tělo nedokáže efektivně 

zpracovat živiny a energii, kterou přijímá v podobě jídla a není schopno ji využít, proto 

bychom pacienta neměli zbytečně zatěžovat a nutit ho k jídlu, jelikož by se mu mohlo 

v posledních dnech života ještě více přitížit (Sláma a Plátová, 2014). 
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Nauzea se vyskytuje především u onkologicky nemocných důsledkem chemoterapie. 

Pacient nemá chuť k jídlu ani pití, jídlo pacienta fyzicky a psychicky vyčerpává. O nauzee 

bychom měli informovat ošetřujícího lékaře (Sláma a Plátová, 2014). Pacientovi 

podáváme tekutiny a jídlo v malém množství, pečujeme o dutinu ústní (zvlhčováním, 

čištěním a vytíráním plaku), můžeme nabídnout zmrzlý pomerančový džus, Coca Colu, 

zmrzlinu nebo jen čistý led (Kabelka, 2017). 

 

 

2.7.5 Zácpa 

 

Zácpa je charakterizována jako nesnadné či méně časté vyprázdnění střeva. Její 

příčiny mohou být různé: nedostatečná motilita střev, vedlejší účinky léků, psychika, 

snížená výživa, dehydratace, či celková slabost. V prevenci zácpy je důležité dbát 

na pacientovo soukromí, motivovat ho k pohybu a aktivitě (pokud je to možné), zajistit 

dostatečný přísun vlákniny a tekutin a podávat laxativa. V léčbě zácpy užíváme 

projímadla, glycerinové čípky nebo mikroklyzma. Vyhýbáme se klyzmatu, který pacienta 

zbytečně zatěžuje a vyčerpává. Jako poslední možnost volíme digitální vybavení stolice 

(Marková, 2011). 

Mezi důsledky neléčené zácpy řadíme: delirium, močovou retenci (inkontinenci), 

střevní obstrukci stolicí, ulceraci až perforaci střeva, bolesti břicha i nauzeu (Kabelka, 

2017). Se sníženým příjmem potravy klesá i množství stolice. Je důležité mít na paměti, 

že někteří pacienti se vyprazdňují např. dvakrát týdně, pokud tedy nemají větší potíže, 

není třeba tento stav více řešit (Sláma a Plátová, 2014). 

 

2.7.6 Úzkost 

 

Úzkost je strach z něčeho neznámého, který se projevuje zrychleným dechem, 

průjmem, bolestmi břicha, palpitacemi, pocením, obtížným dýcháním, bolestmi, návaly 

tepla, nepříjemnými pocity/bolestmi na hrudi nebo strachu ze smrti. Úzkost se objevuje 

u nemocných obavami z bolesti nebo z udušení. Mezi další projevy úzkosti řadíme: 

neschopnost být o samotě nebo poruchu spánku. K uklidnění pacienta mnohdy stačí 

empatický rozhovor, dalším postupem jsou léky z řad benzodiazepinů, antipsychotik 

nebo antidepresiva (Marková, 2011). Stejně tak jako u pacienta, který trpí známkami 

úzkosti, je nezbytné zvážit, zda jsou ještě další faktory, které vyvolaly nebo zhoršily tyto 
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symptomy (plicní edém, obstrukce dýchacích cest, rakovina plic, arytmie atd.), těmto 

symptomům by měla být věnována pozornost, neboť mohou mít neblahý dopad na léčbu 

(Vadivelu, Kaye, Berger, 2012). 

 

2.7.7 Deprese 

 

Deprese je porucha nálady, přesněji patologický smutek. Pacient se nedokáže 

z ničeho těšit, není schopen vyvinout žádnou fyzickou aktivitu, nevyhledává přítomnost 

dalších osob, obvykle se uzavírá sám do sebe. Důležitá je včasná diagnostika nemoci 

a zahájení antidepresivní léčby (Marková, 2011). 

Kabelka definuje depresi jako psychiatrický syndrom, který je charakterizován 

mrzutostí, rozladěností a dalšími přidruženými syndromy. Mezi rizikové faktory deprese 

řadíme např.: kognitivní poruchy, nízkou sociální podporu, spánkové poruchy, 

malnutrici, nádory (pankreatu, mozku) nebo přítomnost nevyléčitelné nemoci. Základem 

je depresi nepodcenit a včas rozpoznat a léčit (Kabelka, 2017). 

 

2.8 Komunikace s paliativními pacienty 
 

Komunikací rozumíme způsob dorozumívání, sdělování, předávání informací, ale  

i výměnu emocionálního obsahu (řeč těla), přičemž komunikace není pouze lidským 

jevem, ale existuje i u zvířat a dalších živočichů na rozdíl od řeči. Pro všeobecnou sestru 

je komunikace naprosto zásadní dovedností, jelikož právě sestra je u lůžka pacienta 

nejčastěji. Při komunikaci s pacientem musíme působit příjemně, být upravení, dbát 

na svůj zevnějšek, protože jedině tak bude mít pacient pocit, že je v dobrých rukou a bude 

mít pocit důvěry, který je pro něj velice důležitý. Komunikace s paliativními pacienty 

vyžaduje velkou trpělivost a ohleduplnost, sestra musí mimo jiné poznat, kdy má pacienta 

v léčbě podpořit a kdy naopak respektovat jeho přání odmítnout další léčbu. Pokud si není 

jistá, jak na případný nepříjemný verbální projev ze strany pacienta v danou chvíli 

zareagovat, potom by neměla reagovat vůbec a měla by si nechat čas na uklidnění. Jestliže 

je taková situace pro sestru velmi nepříjemná, je pro ni lepší odejít a požádat jiného člena 

zdravotnického týmu, aby ji nahradil. Sestra ke komunikaci s daným pacientem 

přistupuje na základě předchozích zkušeností, stejně tak je to i na straně pacienta. 

Důležitou úlohu hraje i aktuální zdravotní stav pacienta (dušnost, palpitace, agrese, 

deprese…). Při předávání informace nemocnému záleží především na srozumitelnosti 
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sdělení, není vhodné používat odborné lékařské termíny, kterým dotyčný nerozumí. 

U starších pacientů předpokládáme pomalejší a obtížnější chápání, jež může být 

způsobeno zhoršeným sluchem. Zde je důležité, aby se starší lidé nebáli svůj sluchový 

deficit přiznat, protože mohou být z tohoto důvodu považováni za dementní. Sestra by na 

to měla pamatovat, pokud zjistí, že pacient reaguje nepřiměřeně k dané situaci. Další 

zásadou správné komunikace je to, že si každý člověk přeje být konkrétním jedincem 

a čeká, že s ním tak budeme jednat. Problém nastává při různých vyšetřeních 

v nemocnici, kdy zdravotník s pacientem přijde do styku jen jednorázově. Osobnost 

pacienta je v tomto okamžiku přesunuta do pozadí, např., když se mu kvůli bolesti nedaří 

zaujmout polohu, která je pro vyšetření nezbytná. Zdravotník bývá nervózní, neví, jak 

s pacientem jednat. Zvýšený tón hlasu může pacienta rozrušit tak, že není schopen další 

spolupráce, obvykle odchází z ordinace zoufalý, s pocitem viny a pocitem, že je už příliš 

starý a není pro něj ve společnosti místo. Proto bychom měli být vůči takovým pacientům 

empatičtí, přívětiví, trpěliví, snažit se jim naslouchat, pochopit jejich obavy, dodat jim 

sebedůvěru a povzbuzovat je (Dostálová, 2016). 

 

2.9 Umírání 
 

Umírání je v lékařské terminologii synonymem terminálního stavu. V tomto stavu 

dochází k nezvratným poruchám důležitých životních funkcí, jejichž důsledkem je smrt 

jedince. Umírání je s paliativní péčí velice úzce spjato (Kupka, 2014). 

 

2.9.1 První fáze – popírání 

 

Fáze popírání nastává v okamžiku, kdy je pacientovi sdělena diagnóza. Popírání 

napomáhá i strohé, rychlé nebo necitlivé sdělení, proto je důležité si uvědomit, 

že je namístě empatie. Pacienti nevěří faktu a snaží se všemi možnými prostředky 

diagnózu vyvrátit (např. hledají nového lékaře, dožadují se dalších vyšetření atd.). První 

pacientovou reakcí může být šok, ze kterého se postupně zotavuje, avšak dále reaguje 

tím, že se ho sdělená diagnóza netýká (Kübler-Ross, 2015). 
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2.9.2 Druhá fáze – zlost 

 

Po první fázi nastává zlost, vztek, závist i rozmrzelost. Stadium zlosti je pro 

zdravotnický personál, lékaře i rodinu velmi obtížný, protože pacient si vybíjí zlost 

na všechny osoby kolem sebe. Lékaři jsou podle něj neschopní, neví, jakou nasadit léčbu, 

„vězní“ ho v nemocnici, nerespektují jeho přání. Rodinu pacient přijímá bez radosti, 

je rozmrzelý, všechno mu vadí, chce mít klid. Má vztek na celý svět, závidí zdravým 

lidem, uvědomuje si, jaké mají zdraví možnosti. Nechce, aby byl opomenut, což se může 

projevovat vyžadováním pozornosti, zvyšováním hlasu nebo stěžováním si. Když zjistí, 

že ho okolí chápe a respektuje, uklidní se a pozná, že není všem lhostejný, že mu ostatní 

naslouchají a jsou mu oporou. Důležité je, aby si lidé, kteří o pacienta pečují, jeho chování 

nebrali osobně a takovéto chování mu neopláceli, neboť by se mohlo stát, že se začne 

chovat nepřátelsky. Proto bychom měli nemocnému vyjít vstříc, nechat ho rozhodovat, 

zajistit mu soukromí, neodsuzovat ho a mít pro něj pochopení (Kübler-Ross, 2015). 

 

2.9.3 Třetí fáze – smlouvání 

 

Smlouvání je jakási „dohoda“, při které se nemocný snaží oddálit smrt na základě 

životních zkušeností (např., že pokud je člověk dobrý, bude jeho přání vyslyšeno). 

Pacienti žádají o několik dnů života navíc bez bolesti nebo o dokončení nějakého úkolu, 

který je pro něj v tu chvíli nejvíce důležitý, a až potom zemřít. Tyto smlouvy nemocní 

uzavírají s nadpřirozenými silami (Bohem) a drží je s nimi v tajnosti, jen málokdy se 

o nich dozví někdo další. Dělají velké, často nerealizovatelné plány do budoucna. 

(Kübler-Ross, 2015). 

 

2.9.4 Čtvrtá fáze – deprese 

 

Deprese nastává ve chvíli, kdy si pacient uvědomuje, že svou nemoc nemůže dále 

popírat, přibývá příznaků nemoci, ubývá mu sil, podstupuje další a další vyšetření 

a operace. Prožívá velikou ztrátu, nemůže si plnit své sny a přání, neví, kolik života 

mu ještě zbývá, připravuje se na ztrátu rodiny, přátel, známých. V této fázi je důležitá 

podpora od rodiny, její zajištění, a v neposlední řadě naděje. Nemocný potřebuje vědět, 

že po jeho odchodu bude chod rodiny dále fungovat tak, jako fungoval před jeho nemocí. 

Chce si povídat, rozhodovat společně s ostatními. Ve chvíli, kdy se připravuje 
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na nadcházející zármutek, se uchyluje k dotykům, tichosti, mnohdy lituje toho, jak prožil 

svůj život, např., že se více nevěnoval svým blízkým. Stačí mu pouhá přítomnost blízké 

osoby (Kübler-Ross, 2015). 

 

2.9.5 Pátá fáze – akceptace 

 

V této fázi dosahuje člověk stavu, kdy nepociťuje depresi ani hněv za předpokladu, 

že se mu dostalo pomoci při předchozích stadiích. Je unavený, zesláblý, smířený, přijímá 

nemoc a je připravený na konec svého života. Bolest pozvolna odchází, pacient věnuje 

více času spánku, boj s dlouhou nemocí končí a nastává čas odpočinku před očekávaným 

koncem. Dochází k nalezení vnitřního klidu, klesá zájem o věci okolo, nemocný je raději 

sám, nemá náladu na povídání, ubývá potřeba verbální komunikace, návštěvy nejsou 

vítány.  Tichá přítomnost blízkého člověka nemocného ujišťuje, že mu bude nablízku 

až do konce. Pokud člověk bojuje s popíráním smrti dlouhou dobu, je skoro nemožné, 

aby došel do fáze akceptace. Čím více bojuje, tím je pro něj těžší dosáhnout důstojně 

stadia smíření (Kübler-Ross, 2015). 

 

2.10 Dříve vyslovené přání 
 

Dříve vyslovená přání (dále jen DVP) představují mladý institut českého 

medicínského práva, který byl zaveden Úmluvou o lidských právech a biomedicíně v roce 

2001. Na konci roku 2011 byl přijat nový zákon o zdravotních službách, proto se institut 

DVP dostává do běžného zákona (Žďárek, 2012). 

Dříve vyslovené přání je zakotveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování §36 a je definováno takto:  

„Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude 

schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich 

poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit“ (Zákon č. 372/2011 Sb., §36). 

V současné době je pacient v lékařství vnímán jako osoba, která je schopna podílet 

se na rozhodování o poskytované péči a rozhodovat o své budoucnosti. Právo 

se v současné době týká i pacientů, kteří nejsou schopni v dané chvíli vyjádřit své přání 

v důsledku svého zdravotního stavu. Institut dříve vyslovených přání vznikl v USA v roce 

1969. Dokumenty byly uvedeny do praxe i v některých zemích Evropy a povinnost brát 
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ohled na DVP pacientů obsahuje i evropská Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

(Heřmanová, Šimek, 2009). 

Negativní revers (informovaný nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb) 

má pacient právo uplatnit pouze v případě, že je ve stavu, kdy je schopen činit právní 

úkony, které nejsou v tu chvíli ovlivněny jeho zdravotním stavem (bezvědomí, 

zmatenost). V průběhu života se člověk může dostat do situace, kdy nebude schopen 

vyjádřit své přání v důsledku aktuálního zdravotního stavu. Právě v tomto okamžiku 

může dojít k uplatnění DVP. Zákon č. 372/2011 Sb. Stanovuje formu DVP, podmínkou 

je předchozí poučení pacienta o možných rizicích, okruh osob, které DVP učinit 

nemohou, a nakonec i situaci, kdy přání má být respektováno (Žďárek, 2012). 

DVP může uplatnit jakýkoliv člověk, ale zákon stanovuje osoby, které přání učinit 

nemohou. Jedná se o pacienty zbavené svéprávnosti a o nezletilé. Dle zákona 

o zdravotních službách musí být přání v písemné formě a být úředně ověřeno podpisem 

pacienta. Součástí musí být i písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí 

ošetřujícím lékařem v oboru péče, se kterým DVP souvisí, nebo s lékařem v oboru 

všeobecné lékařství, u něhož je pacient registrován (Ždárek, 2012). 

Platnost DVP se v roce 2012 změnila z 5 let na dobu neurčitou. Pacient může uplatnit 

DVP při přijetí do zdravotnického zařízení nebo i kdykoliv v průběhu hospitalizace. Toto 

přání se zaznamenává do zdravotnické dokumentace. Záznam podepíše pacient, 

zdravotnický pracovník a svědek (Tomešová, 2016). 

 Poskytovatel zdravotnických služeb musí respektovat přání, pokud má přání 

k dispozici, v době poskytování zdravotních služeb došlo k předvídané situaci, ke které 

se DVP vztahuje, pacient je v takovém stavu, že není schopen vyjádřit nový souhlas nebo 

nesouhlas. Nezbytné ovšem je, aby DVP mělo všechny zákonné náležitosti (viz výše), 

nebo nešlo o situaci, kdy se DVP nesmí respektovat: pokud nabádá k postupům, které 

mohou způsobit aktivní smrt, při jeho plnění by mohlo dojít k poškození jiných osob, 

pokud neměl poskytovatel k dispozici DVP a byly započaty úkony, které kdyby 

se přerušily, vedly by aktivnímu způsobení smrti (Žďárek, 2012). 

Nerespektování DVP vede ke vzniku právní odpovědnosti, která má řadu druhů, ale 

nejčastěji se uplatňuje: trestní odpovědnost, pracovněprávní a občanskoprávní 

odpovědnost. Pacient se po nerespektování může dožadovat omluvy, nebo odškodného 

v podobě finanční částky. Dále může nastat odpovědnost za respektování DVP, které 

by nemělo být respektováno. Pokud DVP neobsahuje všechny náležitosti (viz výše) 

i taková situace znamená porušení právní odpovědnosti a vede ke vzniku právní 



30 

 

odpovědnosti, především o zodpovědnost za škodu na zdraví. Dochází i zde k trestní 

odpovědnosti např.: ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení, účasti na sebevraždě 

či neposkytnutí pomoci (Žďárek, 2012). 

 

2.11 Umírání a smrt 
 

Umírání je nedílnou součástí lidského života a má pro každého člověka jedinečnou 

podobu. Někdy dochází ke smrti náhle ve spánku, jindy člověk postupně vyhasíná 

a my mu můžeme být nablízku až do konce. Dýchání v závěru života je charakteristické 

nepravidelnými přestávkami mezi jednotlivými dechy (může to být interval 10-15 vteřin). 

Je vhodné být u lůžka umírajícího co nejčastěji a dát mu tak najevo svou blízkost 

a podporu až do úplného konce jeho životní cesty (Sláma a Plátová, 2014). 

 

Fáze umírání 

Období pre finem začíná zjištěním, že pacient onemocněl vážnou nemocí, která 

s největší pravděpodobností povede ke smrti.  Pacientovi je sdělena diagnóza a od lékaře 

se dozvídá, že nemoc může skončit smrtí. Toto období trvá měsíce až roky. Pacient bývá 

trvale hospitalizován (někdy i přechodně do zlepšení stavu). Každý člověk je jedinečný, 

proto reaguje na sdělení diagnózy jinak, proto je důležité, jakým způsobem je diagnóza 

sdělena. Pacientovi by měla být též nabídnuta pomoc psychologa či sociálního 

pracovníka, aby neměl pocit zmaru. V tomto období jsou velmi časté úzkostné stavy 

a strach ze smrti. Nemocnému bychom tedy měli poskytovat emoční podporu, 

vyslechnout ho (pokud chce o svých obavách mluvit) a psychicky ho podporovat (Kupka, 

2014). 

Období in finem je synonymem terminálního stadia nemoci. Pacient bývá 

hospitalizován v nemocnici (Kupka, 2014). Dle Kabelky a Slámy v České republice 

umírá okolo 60 % lidí v nemocnici, 9 % na odděleních následné péče, a v domácím 

prostředí okolo 30 % - jsou to však úmrtí náhlá (Kabelka, Sláma, Špinková, 2012). 

Je všeobecně známo, že se smrti bojí i zdravotničtí pracovníci, proto se lidé v terminálním 

stadiu velmi často překládají ze standardního oddělení na oddělení následné péče. 

Vzdělání v oblasti paliativní péče pomůže zdravotnickému pracovníkovi získat potřebné 

vzdělání, ale nedokáže odstranit úzkost, kterou péče o umírající vyvolává (Kupka, 2014). 

V tomto období je možná hospitalizace umírajícího i s rodinným příslušníkem, 

na některých odděleních jsou povoleny i prodloužené návštěvy, protože každý umírající 
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má právo na přítomnost své rodiny, neboť právě přítomnost rodiny zajistí úlevu 

umírajícímu i zdravotnickému personálu. V nemocnici se ovšem vyskytuje spousta 

umírajících, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat (rodina chybí úplně nebo 

nemá zájem o péči), proto tuto funkci zastává psycholog, který by měl být součástí 

každého zdravotnického týmu. Umírající má potřebu samoty, (proto je stálá přítomnost 

rodiny u lůžka sporná), má stále menší potřebu komunikace, slova pro něj přestávají být 

důležitá a ztrácí význam, soustřeďuje se na vlastní prožívání, což se projevuje jako 

nezájem o okolí. Začíná odmítat potravu, v tom bychom ho měli chápat, ale nutná 

je pravidelná hydratace (po lžičkách, otírání a zvlhčování rtů). Člověk v období in finem 

potřebuje klid a často spí, ale vždy tomu tak není. Může se stát, že je neklidný, má pocit 

dušnosti, proto je schopen ze sebe strhat oblečení, dostává se do zvláštních poloh, či svírá 

prsty. Pomoci mu můžeme tak, že se k němu posadíme a dáme mu najevo, že není sám. 

Jako příznak umírání považujeme předsmrtnou euforii, kdy je pacient několik dní před 

koncem života najednou znovu plný sil, je bdělý, začíná se zajímat o své okolí, klade 

otázky, poslouchá příbuzné. Tato euforie je po čase vystřídána tzv. smrtelným kómatem, 

což je stav, kdy umírající nereaguje na okolí, ale pořád nás může slyšet. Na toto je nutné 

upozornit hlavně rodinu, protože v tuto chvíli je šance vyslovit, to, co člověk za celý život 

umírajícímu nesdělil (Kupka, 2014). 

Mezi znaky umírajícího člověka řadíme nepřítomný pohled, pootevřená ústa, tmavé 

zbarvení nohou, rukou a kolen, slábnoucí reakci zornic na osvit a slábnoucí puls. 

Umírající člověk je duševně i tělesně vyčerpán, přestává reagovat na své okolí a trápí 

ho dýchací obtíže tak, že nemůže signalizovat své potřeby (Funk, 2014). Sláma řadí mezi 

příznaky umírání: slabost, únavu, neschopnost vstát z lůžka, ztrátu zájmu o okolí, 

dezorientaci, halucinace, nepravidelné dýchání, chrčivé dýchání, facies Hippokratica, 

mramorovou kůži a oligurii až anurii (Sláma, 2011). 

Umírajícího udržujeme v teple, odsáváme sekrety z dýchacích cest a dbáme 

na zvýšenou polohu horní části těla. Přáním některých členů rodiny je to, že chtějí zůstat 

se svým blízkým až do samého konce. Zapomínají na své potřeby – mnohdy nejí a nespí. 

V okamžiku, kdy odejdou, většinou jejich blízký umírá. Tito lidé si potom vyčítají, 

že svého blízkého opustili zrovna v době, kdy je nejvíc potřeboval. Faktem je, že někteří 

lidé prostě nedokážou zemřít v přítomnosti blízkých osob, proto využívají právě chvíle 

samoty (Kupka, 2014). 
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Období post finem není lehké pro pozůstalé ani pro zdravotnický personál. Pro 

pozůstalé jsou hlavní chvíle po smrti blízkého člověka, tyto chvíle totiž rozhodují, jakou 

povahu bude mít žal, který může probíhat normálním způsobem nebo naopak vyústit 

do depresivních reakcí. Zdravotník má za úkol předat věci rodině, vyplnit úmrtní list 

a ujistit pozůstalé, že zemřelý netrpěl. Po smrti následuje péče o mrtvé tělo 

a dvouhodinový klid, který by měl zemřelý strávit nejlépe v místnosti tomu určené 

(Kupka, 2014). 
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3 Výzkumná část 
 

3.1 Cíle práce a výzkumné předpoklady 
 

Pro výzkum bakalářské práce byly stanoveny čtyři cíle. Ke každému cíli byl stanoven 

jeden výzkumný předpoklad. Procentuální úspěšnost byla stanovena na základě datového 

ověření z předvýzkumu, který se uskutečnil v Krajské nemocnici v Liberci. V měsících 

prosinci 2017 – lednu 2018. (viz příloha H) 

 

3.1.1 Cíle práce 

 

Při vypracování bakalářské práce byly stanoveny následující výzkumné cíle: 

Cíl 1: Zjistit znalosti všeobecných sester o možnostech poskytování paliativní péče. 

 

Cíl 2: Zjistit, zda byly všeobecné sestry před nástupem do praxe během studia 

připravovány na poskytování paliativní péče. 

 

Cíl 3: Zjistit, zda všeobecné sestry znají zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních služeb se souhlasem, dříve vyslovené 

přání. 

 

Cíl 4: Porovnat znalosti všeobecných sester o paliativní péči na oddělení následné péče 

a na interních odděleních. 

 

3.1.2 Výzkumné předpoklady 

 

Výzkumné předpoklady byly stanoveny na základě provedeného předvýzkumu. Ke 

každému výzkumnému cíli byl stanoven jeden výzkumný předpoklad. 

Výzkumný předpoklad 1: Předpokládáme, že 60 % a více všeobecných sester má znalosti 

o možnostech poskytování paliativní péče. 

 

Výzkumný předpoklad 2: Předpokládáme, že 40 % a více všeobecných sester bylo před 

nástupem do praxe během studia připravováno na poskytování paliativní péče. 
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Výzkumný předpoklad 3: Předpokládáme, že 60 % a více všeobecných sester zná zákon 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních 

služeb se souhlasem, dříve vyslovené přání. 

 

Výzkumný předpoklad 4: Předpokládáme, že 80 % a více všeobecných sester na oddělení 

následné péče bude více proškoleno o paliativní péči než sestry na interním oddělení. 

 

3.2 Metodika výzkumu 
 

Pro bakalářskou práci byla použita metoda kvantitativního výzkumu. Jako techniku 

sběru dat pro výzkumné šetření bylo zvoleno dotazníkové šetření za použití 

strukturovaného dotazníku, který byl rozdán v tištěné podobě. (viz příloha G). Místem 

realizace výzkumu byla Oblastní nemocnice Mladá Boleslav s.r.o. a Krajská nemocnice 

Liberec a.s. Aby mohl být výzkum uskutečněn, byl na počátku dotazníkového šetření 

zajištěn souhlas vedoucích pracovníků těchto nemocnic (viz příloha C, D, E, F). 

Výzkumné šetření probíhalo v měsících prosinec 2017 –  únor 2018.  

Před vlastním výzkumným šetření byl proveden předvýzkum (viz příloha H), který 

byl proveden v Krajské nemocnici v Liberci a.s. a to na oddělení všeobecné interny a na 

ONP. Cílem předvýzkumu bylo zmapovat znalosti sester, které se týkaly paliativní péče. 

Pro předvýzkum bylo požádáno 5 respondentů pracujících na všeobecné interně 

a 5 respondentů pracujících na ONP. Všech 10 dotazníků se vrátilo kompletně 

vyplněných, a návratnost tedy byla 100 %. Na základě předvýzkumu byly upraveny 

výzkumné předpoklady, č. 1 ze 75 % a více na 60 % a více, č. 2 ze 60 % a více na 40 % 

a více, č. 4 ze 75 % a více na 80 % a více. 

 

3.3 Charakteristika výzkumného vzorku 
 

Respondenty výzkumu tvořily všeobecné sestry pracující ve výše zmíněných 

nemocnicích. 

Pro výběr respondentů byla stanovena 2 kritéria: prvním kritériem bylo, že respondenti 

musí mít vystudovaný obor všeobecná sestra. Druhým kritériem bylo, že respondenti 

pracují na interním oddělení v nemocnici, na oddělení následné péče, či v léčebně 

dlouhodobě nemocných. 
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3.4 Realizace výzkumu 
 

V období od prosince 2017 do února 2018 bylo pro realizaci vlastního výzkumu 

osloveno 90 všeobecných sester a rozdáno 90 dotazníků. Celkem se vrátilo 82 kompletně 

vyplněných dotazníků. Dotazníky, které byly nekompletní (8), byly vyřazeny. Distribuce 

dotazníků proběhla prostřednictvím vrchních sester, jejich návratnost byla 100 %.  

 

3.5 Analýza výzkumných dat 
 

Po shromáždění veškerých dat z dotazníkového šetření byla data zpracována 

a vyhodnocena pomocí tabulek a grafů v programu Microsoft Office 2016 Excel 

a Microsoft Office 2016 Word. Údaje získané na základě provedeného výzkumu jsou 

uvedeny v následujících grafech a tabulkách. Jsou značené ni jako absolutní četnost 

a fi jako relativní četnost. Znak ∑ označuje celkovou četnost. Údaje o relativní četnosti 

jsou vždy uváděny v procentech se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Údaje 

o absolutní četnosti jsou uváděny v celých číslech. Každá dotazníková položka byla 

vyhodnocena zvlášť a každá jedna položka také obsahuje tabulku, graf a krátký komentář. 

Správné odpovědi na otázky jsou v tabulkách a grafech zvýrazněny tučným písmem. 

Nesprávné odpovědi zůstávají bez zvýraznění. Odpovědi respondentů ONP jsou 

vyznačeny oranžovou barvou a odpovědi respondentů pracujících na interním oddělení 

barvou modrou. 
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Dotazníková položka číslo 1: Pohlaví 

Tab.1 Pohlaví  

  ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Muž 3 7,3 % 0 0 % 

Žena 38 91,7 % 41 100 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

 

Graf 1 Pohlaví 

 

V dotazníkové položce číslo 1 bylo zjišťováno pohlaví respondentů. Výzkumu se 

zúčastnili 3 muži (7,3 %) a 38 žen (91,7 %) pracující na ONP a 0 mužů (0 %) a 41 žen 

(100 %) pracujících na interním oddělení. 
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Dotazníková položka číslo 2: Věk 

Tab. 2 Věk  

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

20-24 0 0 % 6 14,6 % 

25-30 3 7,3 % 9 22,0 % 

31-40 9 22,0 % 3 7,3 % 

41-50 15 36,6 % 16 39,0 % 

51 a více 13 31,7 % 7 17,1 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

 

Graf 2 Věk 

 

Ve 2. dotazníkové položce jsme se ptali respondentů na věk. Na ONP se zúčastnilo 

dotazníkového šetření 0 respondentů (0 %) ve věku 20–24 let. Odpověď „25-30“ zvolili 

3 respondenti (7,3 %). Odpověď „31–40“ zaškrtlo 9 respondentů (22,0 %). Odpověď 

„41–50“ zvolilo 15 respondentů (36,6 %). Odpověď „51 a více“ zaškrtlo 13 respondentů 

(31,7%). Na interním oddělení se dotazníkového šetření zúčastnilo 6 respondentů 

(14,6 %) ve věku 20-24 let. Odpověď „25–30“ zvolilo 9 respondentů (22,0%). Odpověď 

„31-40“ zaškrtli 3 respondenti (7,3%). Odpověď „41–50“ zaškrtlo 16 respondentů 

(39,0 %). Odpověď „51 a více“ zvolilo 7 respondentů (17,1 %). 
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Dotazníková položka číslo 3: Zaškrtněte pracoviště, na kterém pracujete 

Tab. 3 Pracoviště 

 ni [-] fi [%] 

ONP (LDN) 41 50 % 

Interní oddělení nemocnice 41 50 % 

∑ 82 100 % 

 

 

Graf 3 Pracoviště 

 

Dotazníková položka číslo 3 sloužila ke zjištění pracoviště, na kterém respondenti 

pracují. Na oddělení následné péče (LDN) pracuje celkem 41 respondentů (50 %). 

Na interním oddělení v nemocnici pracuje celkem 41 respondentů (50 %). 
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Dotazníková položka číslo 4: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

Tab. 4 Vzdělání respondentů 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

SŠ 37 90,3 % 21 51,2 % 

VOŠ 1 2,4 % 15 37,6 % 

Bc. 3 7,3 % 4 9,8 % 

Mgr. 0 0 % 1 2,4 % 

PhDr. 0 0 % 0 0 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

  

 

Graf 4 Vzdělání respondentů 

 

Dotazníková položka číslo 4 byla směřována na nejvyšší dosažené vzdělání 

respondentů. Na ONP zaškrtlo odpověď „SŠ“ 37 respondentů (90,3 %). Odpověď „VOŠ“ 

zvolil 1 respondent (2,4 %). Odpověď „Bc.“ zaškrtli 3 respondenti (7,3 %). Odpověď 

„Mgr.“ zvolilo 0 respondentů (0 %) Odpověď „PhDr.“ zaškrtlo 0 respondentů (0 %). 

Na interním oddělení zaškrtlo odpověď „SŠ“ 21 respondentů (51,2 %). Odpověď 

„VOŠ“ zvolilo 15 respondentů (37,6 %). Odpověď „Bc.“ zaškrtli 4 respondenti (9,8 %). 

Odpověď „Mgr.“ zvolil 1 respondent (2,4 %) Odpověď „PhDr.“ zaškrtlo 0 respondentů 

(0 %). 
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Dotazníková položka číslo 5: Paliativní péče je dle Vašeho názoru (2 správné 

odpovědi) 

Tab. 5 Paliativní péče je 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Péče o terminálně nemocné a umírající několik dní 

před smrtí 

40 97,6 % 40 97,6 % 

Péče jen o onkologické pacienty 1 2,4 % 1 2,4 % 

Péče, která zbytečně neprodlužuje délku života a léčí 

symptomy terminálního stadia nemoci (bolest, 

dušnost, zácpu…) 

41 100 % 41 100 % 

 

 

Graf 5 Paliativní péče je 

 

U dotazníkové položky číslo 5., která zněla „Paliativní péče je dle Vašeho názoru“ 

odpověděli respondenti správně, když zvolili tato tvrzení: „Péče o terminálně nemocné 

a umírající několik dní před smrtí“ a „Péče, která zbytečně neprodlužuje délku života 

a léčí symptomy terminálního stadia nemoci (bolest, dušnost, zácpu)“. 

Na ONP odpovědělo správně celkem 40 respondentů (97,6 %). Nesprávné tvrzení 

zvolil 1 respondent (2,4 %). 

Na interním oddělení odpovědělo správně taktéž 40 respondentů (97,6 %). 

Nesprávně odpověděl taktéž 1 respondent (2,4 %) 
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Dotazníková položka číslo 6: Paliativní péče vznikla v (1 správná odpověď) 

Tab. 6 Vznik paliativní péče 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

1. pol. 19. stol. 3 7,3 % 12 31,7 % 

2. pol. 19. stol. 2 4,8 % 12 29,3 % 

1. pol. 20. stol. 8 22,0 % 11 26,8 % 

2. pol. 20. stol. 27 65,9 % 5 12,2 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

Graf 6 Vznik paliativní péče 

 

Na dotazníkovou položku číslo 6 „Kdy vznikla paliativní péče“ odpovědělo správně, 

„2. pol. 20. stol.“ 27 respondentů (65,9 %) pracujících na ONP. Nesprávnou odpověď, 

„1. pol. 19. stol.“ zvolili 3 respondenti (7,3 %). 2 respondenti (4,8 %) si mysleli, 

že paliativní péče vznikla ve 2. pol. 19. stol., Další nesprávnou odpověď „1. pol. 20. stol.“ 

zvolilo 8 respondentů (22,0 %). 

Na interním oddělení zvolilo správnou možnost „2. pol. 20. stol.“ 5 respondentů 

(12,2 %). Nesprávnou odpověď „1. pol. 19. stol.“ zvolilo 13 respondentů (31,7 %). 

12 respondentů (29,3 %) si myslelo, že paliativní péče vznikla ve 2. pol. 19. stol., Další 

nesprávnou odpověď „1. pol. 20. stol.“ zvolilo 11 respondentů (26,8 %). 
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Dotazníková položka číslo 7: Cílem paliativní péče je (1 správná odpověď): 

Tab. 7 Cíl paliativní péče 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Zmírnit bolest a důstojnost pacienta 0 0 % 2 4,8 % 

Zmírnit bolest a duševní strádání, neposkytujeme podporu 

pozůstalým 

1 2,4 % 0 0 % 

Zachovat důstojnost a duševní strádání a poskytnout 

podporu pozůstalým 

1 2,4 % 0 0 % 

Zmírnit bolest a duševní strádání, zachovat důstojnost 

pacienta a poskytnout podporu pozůstalým 

39 95,2 % 39 95,2 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

Graf 7 Cíl paliativní péče 

 

   U 7. otázky, která zněla, „Co je cílem paliativní péče“, zvolilo na ONP správnou 

možnost, „Zmírnit bolest a duševní strádání, zachovat důstojnost pacienta a poskytnout 

podporu pozůstalým“ z celkového počtu 41 respondentů - 39 respondentů (95,2 %). 

Nesprávnou odpověď „Zmírnit bolest a důstojnost pacienta“ zvolilo 0 respondentů (0 %). 

Další chybnou odpověď, „Zmírnit bolest a duševní strádání, neposkytujeme podporu 

pozůstalým“ zvolil 1 respondent (2,4 %). Další nesprávnou odpověď „Zachovat 

důstojnost a duševní strádání a poskytnout podporu pozůstalým“ zvolil 1 respondent 

(2,4 %).  

   Na interním oddělení zvolilo správnou možnost „Zmírnit bolest a duševní strádání, 

zachovat důstojnost pacienta a poskytnout podporu pozůstalým“ 39 respondentů 

(95,2 %). Nesprávnou odpověď „Zmírnit bolest a důstojnost pacienta“ zvolili 

2 respondenti (4,8 %). Další chybnou odpověď „Zmírnit bolest a duševní strádání, 

neposkytujeme podporu pozůstalým“ zvolilo 0 respondentů (0 %). Další nesprávnou 
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odpověď „Zachovat důstojnost a duševní strádání a poskytnout podporu pozůstalým“ 

zvolilo 0 respondentů (0%). 

 

 

Dotazníková položka číslo 8: Zaškrtněte aktivity, kterých jste se zúčastnili v rámci 

získávání povědomí o paliativní péči 

Tab. 8 Aktivity 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Semináře (kurzy) 30 73,2 % 13 31,7 % 

Konference 16 39,0 % 11 26,8 % 

V rámci předmětu ve škole 6 14,6 % 19 46,3 % 

Samostudium 20 48,8 % 4 9,8 % 

Jiné 6 14,6 % 4 9,8 % 

Nevzdělávám se 1 2,4 % 1 2,4 % 

 

 

Graf 8 Aktivity 

 

Položka číslo 8 sloužila ke zjištění, jakých vzdělávacích aktivit se respondenti 

zúčastnili v rámci získávání povědomí o paliativní péči. Na ONP se seminářů zúčastnilo 

30 respondentů (75,2 %) Konferencí se zúčastnilo 16 respondentů (39,0 %). Opověď 

„V rámci předmětu ve škole“ zvolilo 6 respondentů (14,6 %). Samostudia se zúčastnilo 

20 respondentů (48,8 %). Možnost „Jiné“ zaškrtlo 6 respondentů (14,6 %). Možnost 

„Nevzdělávám se“ zaškrtl 1 respondent (2,4 %). 
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Na interním oddělení se seminářů zúčastnilo 13 respondentů (31,7 %) Konferencí se 

zúčastnilo 11 respondentů (26,8 %). Odpověď „V rámci předmětu ve škole“ zvolilo 19 

respondentů (46,3 %). Samostudia se zúčastnili 4 respondenti (9,8 %). Možnost „Jiné“ 

zaškrtli 4 respondenti (9,8 %). Možnost „Nevzdělávám se“ zaškrtl 1 respondent (2,4 %). 

 

 

Dotazníková položka číslo 9: Absolvovali jste v rámci školy předmět, který by Vás 

připravil na poskytování paliativní péče před nástupem do praxe? 

Tab. 9 Předmět v rámci školy 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Ano 6 14,6 % 13 31,7 % 

Ne 35 85,4 % 28 68,3 % 

Nevím 0 0 % 0 0 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

Graf 9 Předmět v rámci školy 

 

Položka číslo 9 sloužila ke zjištění, zda respondenti před nástupem do praxe 

absolvovali předmět, který by je připravil na poskytování paliativní péče. Na ONP zvolilo 

možnost, „Ano“ 6 respondentů (14,6 %). Možnost „Ne“ zaškrtlo 35 respondentů (85,4 

%). Možnost „Nevím“ zvolilo 0 respondentů (0 %). 

Na interním oddělení zvolilo možnost „Ano“ 13 respondentů (31,7 %). Možnost 

„Ne“ zaškrtlo 28 respondentů (68,3%). Možnost „Nevím“ zvolilo 0 respondentů (0 %). 
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Dotazníková položka číslo 10: Vzdělání v rámci paliativní péči by mělo být dle 

Vašeho názoru 

Tab. 10 Vzdělávání v oblasti paliativní péče 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Dobrovolné v rámci vzdělávacích aktivit (seminářů) 15 36,6 % 15 36,6 % 

Povinné před nástupem do praxe 26 63,4 % 26 63,4 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

Graf 10 Vzdělávání v oblasti paliativní péče 

 

Položka číslo 10 sloužila ke zjištění, zda by mělo být vzdělávání v oblasti paliativní 

péče dle respondentů dobrovolné či povinné. Na ONP zvolilo odpověď „Dobrovolné 

v rámci vzdělávacích aktivit (seminářů)“ 15 respondentů (36,6 %). Odpověď „Povinné 

před nástupem do praxe“ zvolilo 26 respondentů (63,4 %). 

Na interním oddělení zvolilo odpověď „Dobrovolné v rámci vzdělávacích aktivit 

(seminářů)“ 15 respondentů (36,6 %). Odpověď „Povinné před nástupem do praxe“ 

zvolilo 26 respondentů (63,4 %). 
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Dotazníková položka číslo 11: Poskytujete na Vašem oddělení paliativní péči? 

Tab. 11 Poskytování paliativní péče na oddělení 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Ano 39 95,2 % 34 82,9 % 

Ne 2 4,8 % 7 17,1 % 

Nevím 0 0 % 0 0 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

 

Graf 11 Poskytování paliativní péče na oddělení 

 

Položka číslo 11 sloužila ke zjištění, zda na pracovišti, kde respondenti pracují 

poskytují paliativní péči. Na ONP zvolilo odpověď „Ano“ 39 respondentů (95,2 %). 

Odpověď „Ne“ zvolili 2 respondenti (4,8 %). Odpověď „Nevím“ zvolilo 0 respondentů 

(0 %). 

Na interním oddělení zvolilo odpověď „Ano“ 34 respondentů (82,9 %). Odpověď 

„Ne“ zvolilo 7 respondentů (17,1 %). Odpověď „Nevím“ zvolilo 0 respondentů (0 %). 
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Dotazníková položka číslo 12: Paliativní péči je možno poskytnout (více správných 

odpovědí) 

Tab. 12 Možnosti poskytování paliativní péče 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Na specializovaných odděleních (onkologie, ONP, 

denní stacionář, dům s pečovatelskou službou) 

40 97,6 % 41 100 % 

Na interních odděleních v nemocnici 30 73,2 % 37 90,2 % 

Na chirurgických odděleních v nemocnici 26 63,4 % 14 34,1 % 

Na infekčním oddělení 24 58,5 % 4 9,8 % 

Doma 33 80,5 % 32 78,0 % 

 

 

Graf 12 Možnosti poskytování paliativní péče 

 

Položka číslo 12 sloužila ke zjištění, zda respondenti vědí, na kterých odděleních je 

možno poskytnout paliativní péči. Správně odpověděli pouze ti, kteří zaškrtli všechny 

možnosti. Na ONP tedy zvolilo správnou odpověď celkem 24 respondentů (58,5 %) 

z celkového počtu 41 respondentů. Nesprávnou odpověď zvolilo 17 respondentů 

(41,5 %). 

Na interním oddělení zaškrtli všechny správné odpovědi 4 respondenti (9,8 %). 

Nesprávnou odpověď zvolilo 37 respondentů (90,2 %) 
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Dotazníková položka číslo 13: Co zahrnuje péče o umírající? (více správných 

odpovědí) 

Tab. 13 Péče o umírající zahrnuje 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Biologické potřeby 41 100 % 39 95,1 % 

Psychologické potřeby 41 100 % 41 100 % 

Sociální potřeby 37 90,2 % 36 87,8 % 

Spirituální potřeby 33 80,5 % 29 70,7 % 

 

 

Graf 13 Péče o umírající zahrnuje 

Položka číslo 13 sloužila ke zjištění, zda respondenti vědí, jaké potřeby zahrnuje péče 

o umírající. Správně odpověděli pouze ti, kteří zaškrtli všechny možnosti a to: Biologické, 

Psychologické, Sociální a Spirituální potřeby. Na ONP odpovědělo správně 

33 respondentů (80,5 %). Nesprávně odpovědělo 8 respondentů (19,5 %). 

Na interním oddělení zaškrtlo všechny možnosti 29 respondentů (70,7 %). 

Nesprávnou odpověď zvolilo celkem 12 respondentů (29,3 %). 
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Dotazníková položka číslo 14: Jak na sebe navazují fáze umírání dle Elizabeth 

Kübler – Ross? (předpokládáme, že se fáze nevracejí a neopakují) (1 správná 

odpověď) 

Tab. 14 Fáze umírání 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Popírání, agrese, smlouvání, deprese, smíření 36 87,8 % 34 82,9 % 

Smlouvání, deprese, agrese, popírání, smíření 3 7,3 % 4 9,8 % 

Popírání, smlouvání, deprese, smíření, agrese 0 0 % 2 4,9 % 

Agrese, popírání, smíření, deprese, smlouvání 2 4,9 % 1 2,4 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

Graf 14 Fáze umírání 

 

Položka číslo 14 sloužila ke zjištění, zda respondenti umí popsat, jak na sebe navazují 

fáze umírání dle Elizabeth Kübler – Ross, pokud předpokládáme, že se fáze nevracejí 

a neopakují. Na ONP zvolilo správnou odpověď „Popírání, agrese, smlouvání, deprese, 

smíření“ 36 respondentů (87,8 %). Nesprávnou odpověď „Smlouvání, deprese, agrese, 

popírání, smíření“ zvolili 3 respondenti (7,3 %). Další nesprávnou odpověď „Popírání, 

smlouvání, deprese, smíření, agrese“ zvolilo 0 respondentů (0 %). Nesprávnou odpověď 

„Agrese, popírání, smíření, deprese, smlouvání“ zvolili 2 respondenti (4,9 %). 
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Na interním oddělení zvolilo správnou odpověď „Popírání, agrese, smlouvání, 

deprese, smíření“ 34 respondentů (82,9 %). Nesprávnou odpověď „Smlouvání, deprese, 

agrese, popírání, smíření“ zvolili 4 respondenti (9,8 %). Nesprávnou odpověď „Popírání, 

smlouvání, deprese, smíření, agrese“ zvolili 2 respondenti (4,9 %). Další nesprávnou 

odpověď „Agrese, popírání, smíření, deprese, smlouvání“ zvolil 1 respondent (2,4 %). 

 

 

 

Dotazníková položka číslo 15: Víte, že existuje institut dříve vysloveného přání? 

Tab. 15 Institut dříve vysloveného přání 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Ano 24 58,5 % 13 31,7 % 

Ne 17 41,5 % 28 68,3 % 

∑ 41 100 % 41 100 % 

 

 

Graf 15 Institut dříve vysloveného přání 

 

U dotazníkové položky číslo 15, která zněla, „Víte, že existuje institut dříve 

vysloveného přání?“  Odpovědělo „Ano“ 24 respondentů (58,5 %). Odpověď „Ne“ 

zaškrtlo 17 respondentů (41,5 %). Na interním oddělení zaškrtlo odpověď „Ano“ 13 

respondentů (31,7 %). Odpověď „Ne“ zvolilo 28 respondentů (68,3 %). Celkově tedy 

odpovědělo kladně 37 respondentů (45,1 %). 
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Dotazníková položka číslo 16: U každé podotázky zaškrtněte správné tvrzení, 

Dříve vyslovené přání = DVP 

a) DVP se nachází (1 správná odpověď) 

Tab. 16 Kde se nachází dříve vyslovené přání 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

V zákoně 372/2011 Sb., o zdravotních službách 23 95,8 % 5 38,5 % 

V Listině základních práv a svobod 1 4,2 % 7 53,8 % 

V občanském zákoníku 0 0 % 1 7,7 % 

∑ 24 100 % 13 100 % 

 

 

Graf 17 Kde se nachází dříve vyslovené přání 

 

Znění dotazníkové položky 16 a) bylo „DVP se nachází v“ Na ONP zvolilo správnou 

odpověď „Zákoně 372/2011 Sb., o zdravotních službách“ 23 respondentů (95,8 %). 

Nesprávnou odpověď „V Listině základních práv a svobod“ zvolil 1 respondent (4,2 %). 

Další nesprávnou odpověď „V občanském zákoníku“ zvolilo 0 respondentů (0 %). 

Na interním oddělení zvolilo správnou odpověď, „V zákoně 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách“ 5 respondentů (38,5%). 7 respondentů (53,8%) si myslelo, že se 

DVP nachází v Listině základních práv a svobod. A pouze 1 respondent (7,7 %) zaškrtl 

nesprávnou odpověď „V občanském zákoníku“. 
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b) DVP (2 správné odpovědi) 

Tab. 17 Náležitosti DVP 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Musí mít písemnou formu 24 100 % 11 84,6 % 

Musí být v souladu s přáním rodiny 1 4,2 % 1 7,7 % 

Musí být úředně ověřeno 21 87,5 % 9 69,2 % 

Může být sepsáno s jakýmkoli zdravotnickým 

pracovníkem 

2 8,3 % 5 38,5 % 

 

 

Graf 17 Náležitosti DVP 

 

Položka číslo 16 b) sloužila ke zjištění, zda respondenti vědí, jaké má mít dříve 

vyslovené přání náležitosti. Správně odpověděli pouze ti, kteří zaškrtli možnost „Musí 

mít písemnou formu“ a „Musí být úředně ověřeno“. Na ONP zvolilo správnou odpověď 

21 respondentů (87,5 %). Chybnou odpověď zvolili 3 respondenti (12,5 %).  

Na interním oddělení odpovědělo správně 9 respondentů (69,2 %). Nesprávnou 

odpověď zvolili 4 respondenti (30,8%). 
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c) Pacient může učinit DVP (více správných odpovědí) 

Tab. 18 Učinění DVP 

 ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Při nástupu na oddělení, kdykoliv během 

hospitalizace 

19 79,2 % 9 69,2 % 

Před nástupem na oddělení u praktického lékaře 20 83,3 % 8 61,5 % 

Kdykoliv během života a následně si jej odnést do 

nemocnice 

23 95,8 % 12 92,3 % 

 

 

Graf 18 Učinění DVP 

 

Položka číslo 16 c) sloužila ke zjištění, zda respondenti vědí, kdy může pacient DVP 

učinit. Správně odpověděli pouze ti, kteří zaškrtli všechny možnosti: „Při nástupu na 

oddělení, kdykoliv během hospitalizace“ „Před nástupem na oddělení u praktického 

lékaře“ a „Kdykoliv během života a následně si jej odnést do nemocnice“ Na ONP 

odpovědělo správně 23 respondentů (95,8 %). Špatně odpověděl 1 respondent (4,2 %). 

Na interním oddělení odpovědělo správně 8 respondentů (61,5 %), nesprávně odpovědělo 

5 respondentů (38,5 %). 
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d) Jaká je platnost DVP od jeho podepsání (1 správná odpověď) 

Tab. 19 Platnost DVP od podepsání 

 ni [-] fi [%] ni 

[-] 

fi [%] 

5 let 1 4,2 % 6 46,2 % 

10 let 0 0 % 0 0 % 

Platnost není omezena 23 95,8 % 7 53,8 % 

∑ 24 100 % 13 100 % 

 

 

Graf 19 Platnost DVP od jeho podepsání 

 

Dotazníková položka 16 d) zjišťovala informovanost u respondentů, zda znají 

platnost DVP. Na ONP zvolil nesprávnou odpověď „5 let“ 1 respondent (4,2 %). 

Nesprávnou odpověď „10 let“ nezvolil žádný respondent (0 %). Správnou odpověď, 

„Platnost není omezena“ zvolilo 23 respondentů (95,8 %).  

Na interním oddělení zvolilo nesprávnou odpověď „5 let“ 6 respondentů (46,2 %). 

Nesprávnou odpověď „10 let“ nezvolil žádný respondent (0 %). A správnou odpověď 

„Platnost není omezena“ zvolilo 7 respondentů (53,8 %). 
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e) DVP nelze uplatnit pokud se jedná o: (2 správné odpovědi) 

Tab. 20 Nemožnost uplatnění DVP 

 ni [-] fi [%] ni 

[-] 

fi [%] 

Nezletilého pacienta 24 100 % 13 100 % 

Seniora 0 0 % 1 7,7 % 

Osobu s omezenou svéprávností 24 100 % 12  92,3 % 

Osobu v registrovaném partnerství 0 0 % 0 0 % 

 

 

Graf 20 Nemožnost uplatnění DVP 

 

Položka číslo 16 e) sloužila ke zjištění, zda respondenti vědí, kdy nelze uplatnit DVP. 

Správně odpověděli pouze ti, kteří zvolili možnost „Nezletilého pacienta“ a „Osobu 

s omezenou svéprávností“. Na ONP odpovědělo správně 24 respondentů (100 %). 

Nesprávně odpovědělo 0 respondentů (0 %). Na interním oddělení zvolilo správnou 

možnost 12 respondentů (92,3 %). Nesprávnou odpověď zaškrtl 1 respondent (7,7%). 
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3.6 Analýza výzkumných cílů a předpokladů 
 

Analýza výzkumných cílů a předpokladů byla provedena na základě dotazníkového 

šetření a na základě dat, která byla z tohoto šetření získána. Výzkumné předpoklady byly 

upraveny na základě provedeného předvýzkumu viz příloha H. 

 

Cíl č. 1: Zjistit znalosti všeobecných sester o možnostech poskytování paliativní péče.  

 

Výzkumný předpoklad č. 1: Předpokládáme, že 60 % a více všeobecných sester má 

znalosti o možnostech poskytování paliativní péče.  

 

K analýze sloužila dotazníková položka číslo 12. 

 

Tab. 21 Analýza výzkumného předpokladu č. 1 

 Splněná kritéria Nesplněná kritéria   Celkem 

Otázka č. 12 31,7 % 68,3 % 100 % 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 31,7 % respondentů má znalosti 

o možnostech poskytování paliativní péče. Výsledná hodnota je nižší, než byla hodnota 

stanovená z předvýzkumu, tj. předpokládaných 60 %.  

 

Cíl č.1 byl splněn. 

 

Výzkumný předpoklad č. 1 není v souladu s výsledky výzkumného šetření. 
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Cíl 2: Zjistit, zda byly všeobecné sestry před nástupem do praxe během studia 

připravovány na poskytování paliativní péče. 

 

Výzkumný předpoklad č. 2: Předpokládáme, že 40 % a více všeobecných sester bylo 

před nástupem do praxe během studia připravováno na poskytování paliativní péče.  

 

K analýze sloužila dotazníková položka číslo 9. 

 

Tab. 22 Analýza výzkumného předpokladu č. 2 

  Splněná kritéria  Nesplněná kritéria  Celkem 

Otázka č. 9   26,8 %   73,2 %   100 % 

 

Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že 26,8 % respondentů bylo před nástupem 

do praxe připravováno na poskytování paliativní péče. Výsledná hodnota je nižší, než 

byla hodnota stanovená z předvýzkumu, tj. předpokládaných 40 %. 

 

Cíl č. 2 byl splněn. 

 

Jelikož jsme předpokládali, že alespoň 40 % a více všeobecných sester bylo před 

nástupem do praxe připravováno na poskytování paliativní péče, není výzkumný 

předpoklad č. 2 v souladu s výsledky dotazníkového šetření. 
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Cíl č. 3: Zjistit, zda všeobecné sestry znají zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních služeb se souhlasem, dříve 

vyslovené přání.  

 

Výzkumný předpoklad č. 3: Předpokládáme, že 60 % a více všeobecných sester zná 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně znění § 36 o poskytování 

zdravotních služeb se souhlasem, dříve vyslovené přání.  

 

K analýze sloužila dotazníková položka číslo 15. 

 

Tab. 23 Analýza výzkumného předpokladu č. 3 

  Splněná kritéria Nesplněná kritéria  Celkem 

Otázka č. 15   45,1 %      54,9 %   100 % 

 

 Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že 45,1 % respondentů zná zákon 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních 

služeb se souhlasem, dříve vyslovené přání. Výsledná hodnota je nižší, než byla hodnota 

stanovená z předvýzkumu, tj. předpokládaných 60 %.  

 

Cíl č. 3 byl splněn. 

 

Je zřejmé, že výzkumný předpoklad číslo tři není v souladu s výsledky 

dotazníkového šetření. 
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Cíl č. 4: Porovnat znalosti všeobecných sester o paliativní péči na oddělení následné 

péče a na interních odděleních. 

 

Výzkumný předpoklad č. 4: Předpokládáme, že 80 % a více všeobecných sester na 

interních odděleních bude více proškoleno o paliativní péči než sestry na oddělení 

následné péče.  

 

K analýze sloužily dotazníkové položky č. 5, 6, 7, 13 a 14. 

 

Tab. 24 Analýza výzkumného předpokladu č. 4 

        ONP Interní oddělení 

 
Splněná 

kritéria 

Nesplněná 

kritéria 
Celkem 

Splněná 

kritéria 

Nesplněná 

kritéria 
Celkem 

Otázka č. 5 97,6 % 2,4 % 100 % 97,6 %    2,4 % 100 % 

Otázka č. 6 65,9 % 34,1 % 100 % 12,2 % 87,8 % 100 % 

Otázka č. 7 95,2 %    4,8 % 100 % 95,2 %  4,8 % 100 % 

Otázka č. 13 78,0 % 22,0 % 100 % 65,9 % 34,1 % 100 % 

Otázka č. 14 87,5 % 12,5 % 100 % 82,9 % 17,1 % 100 % 
 X 84,8 % 15,2 % 100 % 70, 8 % 29,2 % 100 % 

 

Z výsledku dotazníkového šetření je zřejmé, že 84, 8 % respondentů pracujících na ONP 

je více proškoleno o paliativní péči než sestry na interním oddělení.  

 

Cíl č. 4 byl splněn. 

 

Výsledná hodnota je vyšší, něž předpokládaná hodnota 80 %, což znamená, že 

výzkumný předpoklad číslo čtyři je v souladu s výsledky provedeného 

dotazníkového šetření. 
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4 Diskuze 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou týkající se znalostí 

všeobecných sester o paliativní péči. Paliativní péče je téma samo o sobě velmi obsáhlé, 

a proto není možné v této práci celou problematiku vystihnout. Zaměřila jsem se tedy na 

základní znalosti paliativní péče při výkonu povolání všeobecné sestry na interním 

oddělení a na ONP, a dále na informovanost všeobecných sester v dané problematice. 

Teoretickou část jsem rozdělila na několik kapitol. První z nich byla historie paliativní 

péče, v níž jsem popsala vývoj paliativní péče od jejího vzniku. V dalších kapitolách jsem 

se zabývala definicí paliativní péče, jejím rozdělením, popsala jsem místa, kde je možno 

péči poskytnout. Dále jsem se zabývala paliativní péčí v České republice, potřebami 

paliativních pacientů, nejčastějšími tělesnými symptomy. V kapitole komunikace 

s paliativními pacienty jsem popsala zásady, které by měla všeobecná sestra dodržovat 

v průběhu komunikace. Další kapitoly se týkaly umírání, dříve vysloveného přání a smrti. 

Ve výzkumné části jsem zjišťovala znalosti všeobecných sester o paliativní péči. 

Zjišťovala jsem, zda mají povědomí o institutu dříve vysloveného přání. Jako metodu 

výzkumu jsem zvolila kvantitativní metodu, pomocí dotazníkového šetření. Výzkum 

jsem prováděla v Krajské nemocnici v Liberci a.s. a v Oblastní nemocnici v Mladé 

Boleslavi s.r.o., a to na oddělení všeobecné interny a oddělení následné péče. Rozdala 

jsem celkem 90 dotazníků, z nichž se vrátilo 82 řádně vyplněných. Všech 82 dotazníků 

jsem využila ke zpracování dat. Dotazník obsahoval celkem 16 uzavřených otázek 

a 5 podotázek.  

Výzkumu se zúčastnilo nejvíce respondentů ve věku od 41 do 50 let, nejméně ve 

věku od 20 do 24 let. 

V otázce č. 3 jsem zjišťovala nejvyšší dosažené vzdělání respondentů, Dotazníková 

položka číslo 4 byla směřována na nejvyšší dosažené vzdělání respondentů. Na ONP 

zaškrtlo odpověď „SŠ“ 37 respondentů (90,3 %). Odpověď „VOŠ“ zvolil 1 respondent 

(2,4 %). Odpověď „Bc.“ zaškrtli 3 respondenti (7,3 %). Odpověď „Mgr.“ zvolilo 

0 respondentů (0 %) Odpověď „PhDr.“ zaškrtlo 0 respondentů (0 %). 

Na interním oddělení zaškrtlo odpověď „SŠ“ 21 respondentů (51,2 %). Odpověď, 

„VOŠ“ zvolilo 15 respondentů (37,6 %). Odpověď „Bc.“ zaškrtli 4 respondenti (9,8 %). 

Odpověď „Mgr.“ zvolil 1 respondent (2,4 %). Odpověď „PhDr.“ zaškrtlo 0 respondentů 

(0 %). 
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Z výše míněného vyplývá, že nejvíce respondentů zvolilo odpověď SŠ. 

Na úvod diskuze jsem vyzdvihla otázky, které pro mě byly nějakým způsobem 

zajímavé a nad kterými bychom se mohli zamyslet. 

Položkou číslo 8 jsem zjišťovala, jakých vzdělávacích aktivit se respondenti 

zúčastnili v rámci získávání povědomí o paliativní péči. Na ONP se seminářů zúčastnilo 

30 respondentů (75,2 %). Konferencí se zúčastnilo 16 respondentů (39,0 %). Opověď 

„V rámci předmětu ve škole“ zvolilo 6 respondentů (14,6 %). Samostudia se zúčastnilo 

20 respondentů (48,8 %). Možnost „Jiné“ zaškrtlo 6 respondentů (14,6 %). Možnost 

„Nevzdělávám se“ zaškrtl 1 respondent (2,4 %). 

Na interním oddělení se seminářů zúčastnilo 13 respondentů (31,7 %). Konferencí se 

zúčastnilo 11 respondentů (26,8 %). Odpověď „V rámci předmětu ve škole“ zvolilo 

19 respondentů (46,3 %). Samostudia se zúčastnili 4 respondenti (9,8 %). Možnost „Jiné“ 

zaškrtli 4 respondenti (9,8 %). Možnost „Nevzdělávám se“ zaškrtl 1 respondent (2,4 %). 

Na obou odděleních nejvíce respondentů zvolilo možnost „Semináře“ a „Konference“. Je 

paradoxní, že v rámci předmětu ve škole se zúčastnilo více sester pracujících na interním 

oddělení, ale z výzkumu zmíněném níže je zřejmé, že více proškoleny jsou v této oblasti 

sestry, které pracují na ONP. 

Položka číslo 10 sloužila ke zjištění, zda by mělo být vzdělávání v oblasti paliativní 

péče dle respondentů dobrovolné či povinné. Na ONP zvolilo odpověď „Dobrovolné 

v rámci vzdělávacích aktivit (seminářů)“ 15 respondentů (36,6 %). Odpověď „Povinné 

před nástupem do praxe“ zvolilo 26 respondentů (63,4 %). 

Na interním oddělení zvolilo odpověď „Dobrovolné v rámci vzdělávacích aktivit“ 

(seminářů), 15 respondentů (36,6 %). Odpověď „Povinné před nástupem do praxe“ 

zvolilo 26 respondentů (63,4 %). Překvapilo mě, že odpovědi byly vyrovnané a že si více 

než 63 % respondentů myslí, že by vzdělávání v oblasti paliativní péče mělo být povinné. 

Prvním cílem této práce bylo zjistit znalosti všeobecných sester o poskytování 

paliativní péče. K tomuto cíli se byl stanoven výzkumný předpoklad, a to: 

„Předpokládáme, že 60 % a více všeobecných sester má znalosti o možnostech 

poskytování paliativní péče.“ Tento výzkumný předpoklad nebyl po vyhodnocení dat 

v souladu s výsledky dotazníkového šetření. Při vyhodnocení otázky č. 12 odpovědělo 

správně 22 respondentů (53,7 %) pracujících na ONP a 4 respondenti (9,8 %) pracujících 

na interním oddělení v nemocnici. Z výzkumu vyplývá, že z celkového počtu 82 

respondentů správně odpovědělo pouze 26 respondentů, tj. 31,7 %. Výsledky 

u tohoto cíle nebyly uspokojivé. U této otázky jsem vycházela z tvrzení Markové z roku 
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2010, že paliativní péči je možno poskytnout na jakémkoli oddělení nemocnice, 

v lůžkovém hospici a také v domácím prostředí. S tímto tvrzením nelze zcela souhlasit, 

neboť z výsledků zkoumání je zřejmé, že většina respondentů zvolila odpověď 

specializovaná oddělení, interní oddělení a domácí prostředí. Překvapivé zjištění pro mě 

bylo to, že všeobecné sestry nemají znalost o tom, že základní paliativní péči by měla 

umět poskytnout každá všeobecná sestra pracující na jakémkoliv oddělení nemocnice, 

což mě velmi znepokojilo. Znamená to snad, že by sestry např. na infekčním oddělení 

potřebnou paliativní péči umírajícímu neposkytly? 

První cíl byl splněn, ale po vyhodnocení otázky, která se vztahovala k 1. cíli, 

můžeme konstatovat, že znalosti o poskytování paliativní péče má méně než 32 % 

všeobecných sester. 

Druhým cílem bylo zjistit, zda byly všeobecné sestry před nástupem do praxe během 

studia připravovány na poskytování paliativní péče. K tomuto cíli se váže předpoklad, 

a to: „Předpokládáme, že 40 % a více všeobecných sester bylo před nástupem do 

praxe připravováno na poskytování paliativní péče.“  

Po vyhodnocení dat z dotazníkového šetření nebyl výzkumný předpoklad v souladu 

s výsledkem výzkumného šetření, jelikož bylo zjištěno, že pouze 6 všeobecných sester 

(14,6 %) pracujících na ONP a 13 sester (31,7 %) pracujících na interním oddělení 

absolvovalo před nástupem do praxe předmět, který by je připravil na poskytování 

paliativní péče. Celkově tedy před nástupem do praxe absolvovalo předmět pouze 

19 respondentů (23,2 %), což hodnotím negativně. Dle mého názoru by měly být sestry 

v tomto směru před nástupem do praxe řádně vzdělány a proškoleny, protože jen tak 

mohou pacientovi porozumět a být mu oporou až do konce. Dle článku od autorů 

Kabelky, Slámy a Vorlíčka z roku 2011 je zřejmé, že tento předmět se vyučuje jen na 

několika lékařských fakultách a na postgraduálním studiu oboru ošetřovatelství, náplň 

předmětu je však velice různorodá. Je tedy jasné, že předmět absolvovali jen respondenti, 

kteří mají vyšší než středoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství. Jelikož drtivá většina 

respondentů odpověděla, že jejich nejvyšší dosažené vzdělání v oboru ošetřovatelství je 

středoškolské, výsledek nebyl až tak překvapivý. Tento výzkumný cíl byl splněn, ale 

výzkumný předpoklad není v souladu s dotazníkovým šetřením, jelikož před 

nástupem do praxe absolvovalo předmět pouze 19 respondentů tj. (23,2 %). 
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Cílem č. 3 bylo zjišťováno, zda všeobecné sestry znají zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách, konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních služeb se 

souhlasem, dříve vyslovené přání. K tomuto cíli se váže předpoklad, a to: 

„Předpokládáme, že 60 % a více všeobecných sester zná zákon č. 375/2011 Sb., 

o zdravotních službách, konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních služeb se 

souhlasem, dříve vyslovené přání.“ Po vyhodnocení dat z dotazníkového šetření nebyl 

po vyhodnocení dat v souladu s výsledkem výzkumného šetření, jelikož bylo zjištěno, že 

povědomí o DVP má pouze 58,5 % sester pracujících na ONP a 31, 7 % sester pracujících 

na interním oddělení. Z celkového počtu 82 respondentů zaškrtlo odpověď „ano“ pouze 

37 respondentů (45,1 %), většina z toho byli respondenti pracující na ONP, což poukazuje 

na fakt, že se v praxi s DVP setkávají častěji sestry pracující na ONP, jelikož se dá 

předpokládat, že na ONP se vyskytuje více paliativních pacientů a sestry mají s DVP více 

zkušeností.  

Tento cíl byl splněn. Po vyhodnocení otázky, která se vztahovala k předpokladu 

č. 3 můžeme konstatovat, že povědomí o DVP má méně něž 46 % respondentů 

z celkového počtu 82 respondentů. 

U cíle č. 4 byly porovnávány znalosti sester pracujících na ONP a na interních 

odděleních. K tomuto cíli se váže předpoklad, a to „Předpokládáme, že 80 % a více 

všeobecných sester na oddělení následné péče bude více proškoleno o paliativní péči 

než sestry na interních odděleních.“ U tohoto cíle byly použity a vyhodnoceny otázky 

č. 5, 6, 7, 13 a 14.  

Dotazníková položka č. 5 mě velmi mile překvapila a také odhalila zajímavé 

výsledky. Nesprávnou volbu odpovědi zvolil pouze 1 respondent (2,4 %) pracující na 

ONP a 1 respondent (2,4 %) pracující na interním oddělení. Naopak 40 respondentů 

(97,6 %) pracujících na ONP a 40 respondentů (97,6 %) pracujících na interním oddělení 

zvolilo správnou možnost „Péče, která zbytečně neprodlužuje délku života a léčí 

symptomy terminálního stadia nemoci (bolest, dušnost a zácpu)“ a „Péče o terminálně 

nemocné a umírající několik dní před smrtí“. Tyto odpovědi mě velmi překvapily, jelikož 

jsem si myslela, že správně odpoví méně respondentů pracujících na interním oddělení, 

protože jsem se domnívala, že respondenti pracující na interním oddělení budou mít 

v tomto směru horší znalosti. Literatura uvádí, že paliativní péče je péče, která je 

zaměřena na terminálně nemocné a umírající, zbytečně neprodlužuje délku života a léčí 

symptomy terminálního stadia nemoci (Sláma, Kabelka, Vorlíček, 2011). Celkově tedy 

odpovědělo správně 80 respondentů (97,5 %). Pokud porovnám své výsledky 
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s bakalářskou prací Hotařové z roku 2012 s názvem Představy všeobecných sester 

o paliativní péči, která ve svém výzkumu položila podobnou otázku, vyjde najevo, že 

odpověď „Péče o terminálně nemocné a umírající“ zvolilo v jejím výzkumu 78 % 

respondentů. Z výše uvedeného mohu konstatovat pozitivní fakt, a to že v této oblasti 

stoupla znalost všeobecných sester o 19,5 %. 

 U dotazníkové položky č. 6 odpovědělo správně 27 respondentů (65,9 %) 

pracujících na ONP a pouze 5 respondentů (12,2 %) pracujících na interním oddělení. Dle 

literatury je vznik paliativní péče datován v 2. pol. 20. století (Bužgová, 2015). Tato 

položka mě nepřekvapila, jelikož jsem si správně myslela, že správnou odpověď zvolí 

více respondentů pracujících na ONP, jelikož mají v tomto směru k paliativní péči blíž 

než respondenti pracující na interním oddělení. 

 Další pro mě překvapující položkou byla položka č. 7. Správně odpovědělo 

39 respondentů (95,2 %) pracujících na ONP a stejný počet respondentů pracujících na 

interním oddělení, tj. 39 (95,2 %). Správné odpovědi byly tedy vyrovnané, což jsem 

nečekala a mile mě to překvapilo. Nesprávnou odpověď tedy zvolili 2 respondenti (4,8 %) 

pracující na ONP a 2 respondenti (4,8%) pracující na interním oddělení, což je dle mého 

názoru zapříčiněno nepozorným čtením odpovědí. Literatura uvádí, že cílem paliativní 

péče je snížit utrpení a obtíže vzniklé vlivem nemoci, zlepšit kvalitu života a také zájem 

rodiny (Marková, et al., 2015). 

Zajímavé výsledky přinesla dotazníková položka č. 13. Na otázku „Co zahrnuje 

péče o umírající?“ odpovědělo správně 32 respondentů (78,0 %) pracujících na ONP 

a 27 respondentů (65,9 %) pracujících na interním oddělení. Celkově tedy odpovědělo 

správně 59 respondentů (72,0 %). Výsledek u této otázky mě zarazil, jelikož jsem se 

domnívala, že každá sestra bude vědět, jaké jsou potřeby paliativních pacientů. Jestliže 

výsledek porovnám s bakalářskou prací Roubalové z roku 2011 s názvem: Paliativní péče 

ve zdravotnických zařízeních, která se dotazovala na podobnou otázku, vyjde najevo, že 

v jejím výzkumu označilo správnou odpověď 97,5 % respondentů. Výsledek byl 

v porovnání s mými výsledky o 25,5 % lepší, což mohu konstatovat jako negativní fakt.  

Dotazníková položka číslo 14 dopadla celkem uspokojivě. Správnou odpověď 

zvolilo 36 respondentů (87,5 %) pracujících na ONP a 34 respondentů (82,9 %) 

pracujících na interním oddělení. Nesprávnou odpověď zvolilo 5 respondentů (12,5 %) 

pracujících na ONP a 7 respondentů (17,1 %). Dle literatury od Elizabeth Kübler-Ross, 

na sebe fáze umírání navazují následovně: popírání, agrese, smlouvání, deprese, smíření. 

Nesprávné odpovědi přisuzuji nepozornému čtení či neznalosti fází umírání. Domnívám 
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se, že by sestry měly znát fáze umírání, aby poznaly, ve které fázi se nemocný právě 

nachází a následně tomu přizpůsobily své chování a komunikaci.  

Po vyhodnocení otázek, které se vztahovaly k předpokladu č. 4, můžeme 

konstatovat, že 80 % a více všeobecných sester na ONP je více proškoleno 

o paliativní péči než sestry na interních odděleních, což se také shoduje se 4. 

výzkumným předpokladem. 
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5 Návrh doporučení pro praxi 
 

Výzkumné šetření bakalářské práce proběhlo v oblastní nemocnici v Mladé 

Boleslavi s.r.o. a v Krajské nemocnici v Liberci a.s. Výsledky poukázaly na to, že lepší 

znalosti o paliativní péči mají sestry pracující na ONP než sestry, které pracují na interním 

oddělení.  Jako doporučení pro praxi shledávám vhodným vytvořit pro sestry studijní 

oporu na téma paliativní péče nebo uspořádat seminář pro středoškolsky vzdělané 

všeobecné sestry k prohloubení a zkvalitnění znalostí, který bude veden lékařem či 

všeobecnou sestrou pracující v hospici. Tím by bylo dosaženo toho, že i sestry, které 

nepracují primárně s umírajícími pacienty, by získaly potřebné znalosti a dovednosti 

nutné k poskytování paliativní péče. Semináře by měly být zaměřeny na poskytování 

paliativní péče v nemocnici, na biologické, psychologické, sociální a spirituální potřeby 

pacientů a také na nejčastější symptomy, které provází pacienty v terminálním stadiu 

nemoci. Dále by bylo vhodné upozornit na to, aby sestry k pacientům přistupovaly 

holistickým způsobem. Důraz by měl být kladen na komunikaci s pacientem, protože jen 

správnou komunikací a empatií lze pacientovi porozumět a následně mu pomoci v jeho 

posledních dnech. 
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6 Závěr 
 

Bakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester o paliativní péči. Jejím 

hlavním výstupem je článek připravený k publikaci v odborném periodiku, viz 

příloha I. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické 

části je popisována definice a historie paliativní péče, její rozdělení, dále paliativní péče 

v České republice, potřeby paliativních pacientů, symptomy paliativních pacientů, fáze 

umírání a smrt. Cílem výzkumné části bylo zjistit znalosti sester o paliativní péči. Byly 

k tomu stanoveny čtyři cíle: 1. zjistit znalosti všeobecných sester o možnostech 

poskytování paliativní péče, 2. zjistit, zda byly všeobecné sestry před nástupem do praxe 

během studia připravovány na poskytování paliativní péče, 3.  zjistit, zda všeobecné 

sestry znají zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně znění § 36 

o poskytování zdravotních služeb se souhlasem, dříve vyslovené přání, 4. porovnat 

znalosti všeobecných sester o paliativní péči na oddělení následné péče a na interních 

odděleních. K těmto cílům byly stanoveny čtyři výzkumné předpoklady. 

První předpoklad nebyl splněn. Ukázalo se totiž, že všechny sestry neznají možnosti 

poskytování paliativní péče. 

Druhý cíl týkající se zjištění, zda byly všeobecné sestry před nástupem do praxe 

připravovány na poskytování paliativní péče, také nebyl splněn. Dle výsledků 

dotazníkového šetření se ukázalo, že jen 19 respondentů z celkového počtu 82 

dotazovaných absolvovalo v rámci vzdělávání předmět týkající se paliativní péče. 

U třetího cíle týkajícího se zjištění, zda všeobecné sestry znají zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách, konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních služeb se 

souhlasem, dříve vyslovené přání, se ukázalo, že z celkového počtu 82 respondentů má 

povědomí o DVP pouze 37 respondentů (45,1 %), z čehož usuzujeme, že ani třetí cíl 

splněn nebyl. 

Co se týče čtvrtého a posledního výzkumného cíle, tak ten považuji za splněný. 

Potvrdilo se tedy, že více než 80 % všeobecných sester pracujících na ONP je více 

proškoleno o paliativní péči než sestry na interním oddělení. 

Ukázalo se, že paliativní péče je z hlediska jejího poskytování složitou součástí 

ošetřovatelské péče. Práce s umírajícími pacienty není pro nelékařský zdravotnický 

personál vůbec jednoduchá, nicméně by se měl snažit těmto lidem pomáhat a být jim 

oporou až do konce. 
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Příloha G - Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Lucie Chládková a jsem studentkou 3. ročníku Fakulty 

zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, oboru Všeobecná sestra. 

Obracím se na Vás s žádostí o zodpovězení otázek tohoto anonymního dotazníku, který 

se týká znalostí všeobecných sester o paliativní péči. Výsledky dotazníku použiji pouze 

k získávání informací a statistickým účelům pro bakalářskou práci. 

1. Pohlaví 

☐ Muž     ☐ Žena 

2. Věk 

☐ 20–24 

☐ 25–30 

☐ 31–40 

☐ 41–50 

☐ 51 a více 

3. Zaškrtněte pracoviště, na kterém pracujete 

☐ ONP (LDN) ☐ interní oddělení nemocnice 

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

☐ SŠ           ☐ VOŠ               ☐ Bc.           ☐ Mgr.       

☐PhDr. 

5. Paliativní péče je dle Vašeho názoru: (2 správné odpovědi) 

☐ Péče o terminálně nemocné a umírající několik dní před smrtí 

☐ Péče jen o onkologické pacienty 

☐ Péče, která zbytečně neprodlužuje délku života a léčí symptomy terminálního stadia 

nemoci (bolest, dušnost, zácpu...) 

6. Paliativní péče vznikla v: (1 správná odpověď) 

☐ 1. pol. 19. stol. 

☐ 2. pol. 19. stol. 

☐ 1. pol. 20. stol. 

☐ 2. pol. 20. stol. 

7. Cílem paliativní péče je: (1 správná odpověď) 

☐ Zmírnit bolest a důstojnost pacienta 

☐ Zmírnit bolest a duševní strádání, neposkytujeme podporu pozůstalým 



 

 

☐ Zachovat důstojnost a duševní strádání a poskytnout podporu pozůstalým 

☐ Zmírnit bolest a duševní strádání, zachovat důstojnost pacienta a poskytnout podporu  

  pozůstalým 

 

8. Zaškrtněte aktivity, kterých jste se zúčastnili v rámci získávání povědomí 

o paliativní péči: 

☐ Semináře (kurzy) 

☐ Konference 

☐ V rámci předmětu v škole 

☐ Samostudium 

☐ Jiné 

☐ Nevzdělávám se 

9. Absolvovali jste v rámci školy předmět, který by Vás připravil na poskytování 

paliativní péče před nástupem do praxe? 

☐ Ano   ☐ Ne 

10. Vzdělávání v oblasti paliativní péče by mělo být dle Vašeho názoru: 

☐ Dobrovolné v rámci vzdělávacích aktivit (seminářů) 

☐ Povinné v rámci vzdělávání před nástupem do praxe 

11.  Poskytujete na Vašem oddělení paliativní péči? 

☐ Ano         ☐ Ne        ☐ Nevím  

12. Paliativní péči je možno poskytnout: (více správných odpovědí) 

☐ Na specializovaných odděleních (onkologie, ONP, denní stacionář, dům 

s pečovatelskou službou) 

☐ Na interních odděleních v nemocnici 

☐ Na chirurgických odděleních v nemocnici 

☐ Na infekčním oddělení 

☐ Doma 

13. Co zahrnuje péče o umírající? (více správných odpovědí) 

☐ Biologické potřeby ☐ Psychologické potřeby ☐ Sociální potřeby ☐ Spirituální       

potřeby 

14. Jak na sebe navazují fáze umírání dle Elizabeth Kübler – Ross? (předpokládáme, 

že se fáze nevracejí a neopakují) (1 správná odpověď) 

☐ Popírání, agrese, smlouvání, deprese, smíření 

☐ Smlouvání, deprese, agrese, popírání, smíření 



 

 

☐ Popírání, smlouvání, deprese, smíření, agrese 

☐ Agrese, popírání, smíření, deprese, smlouvání 

 

15. Víte, že existuje institut dříve vysloveného přání? 

☐ Ano ☐ Ne 

Pokud ano, pokračujte v dotazníku dále, pokud ne, dotazník pro Vás končí. 

 

16. U každé podotázky zaškrtněte správné tvrzení Dříve vyslovené přání = DVP  

a) DVP se nachází v (1 správná odpověď): 

 ☐ v Zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

 ☐ v Listině základních práv a svobod 

 ☐ v Občanském zákoníku 

b) DVP: (2 správné odpovědi) 

 ☐ musí mít písemnou formu 

 ☐ musí být v souladu s přáním rodiny 

 ☐ musí být úředně ověřeno 

 ☐ může být sepsáno s jakýmkoli zdravotnickým pracovníkem 

c) Pacient může učinit DVP (více správných odpovědí) 

 ☐ Při nástupu na oddělení, kdykoliv během hospitalizace 

 ☐ Před nástupem na oddělení u praktického lékaře 

 ☐ Kdykoliv během života a následně si jej donést do nemocnice 

d) Jaká je platnost DVP od jeho podepsání: (1 správná odpověď) 

 ☐ 5 let 

 ☐ 10 let 

 ☐ Platnost není omezena 

e) DVP nelze uplatnit, pokud se jedná o: (2 správné odpovědi) 

☐ Nezletilého pacienta 

☐ Seniora 

☐ Osobu s omezenou svéprávností 

☐ Osobu v registrovaném partnerství 

 

 



 

 

Příloha H – vyhodnocení předvýzkumu  

 

1) Pohlaví  ni [-] fi [%]  ni [-] fi [%] 

Muž 0 0 % 0 0 % 

Žena 5 100 % 5 100 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

2) Věk ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

20-24 0 0 % 0 0 % 

25-30 2 40 % 1 30 % 

31-40 0 0 % 0 0 % 

41-50 0 0 % 3 60 % 

51 a více 3 60 % 1 20 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

3) Zaškrtněte pracoviště, na kterém pracujete ni [-] fi [%] 

ONP (LDN) 5 50 % 

Interní oddělení nemocnice 5 50 % 

∑ 10 100 % 

 

4) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

SŠ 5 100 % 4 80 % 

VOŠ 0 0 % 0 0 % 

Bc. 0 0 % 1 20 % 

Mgr. 0 0 % 0 0 % 

PhDr. 0 0 % 0 0 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

5) Paliativní péče je dle Vašeho názoru (2 správné 

odpovědi) 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Péče o terminálně nemocné a umírající několik dní před 

smrtí 

5 100 % 5 100 % 

Péče jen o onkologické pacienty 0 0 % 2 40 % 

Péče, která zbytečně neprodlužuje délku života a léčí 

symptomy terminálního stadia nemoci (bolest, dušnost, 

zácpu…) 

5 100 % 3 60 % 

 

6) Paliativní péče vznikla v: (1 správná odpověď) ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

3. pol. 19. stol. 2 40 % 0 0 % 

4. pol. 19. stol. 1 20 % 2 40 % 

3. pol. 20. stol. 1 20 % 3 60 % 

4. pol. 20. stol. 1 20 % 0 0 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

 

 

 

  



 

 

7) Cílem paliativní péče je: (1 správná odpověď) ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Zmírnit bolest a důstojnost pacienta 0 0 % 1 20 % 

Zmírnit bolest a duševní strádání, neposkytujeme 

podporu pozůstalým 

0 0 % 0 0 % 

Zachovat důstojnost a duševní strádání a poskytnout 

podporu pozůstalým 

0 0 % 0 0 % 

Zmírnit bolest a duševní strádání, zachovat důstojnost 

pacienta a poskytnout podporu pozůstalým 

5 100 % 4 80 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

8) Zaškrtněte aktivity, kterých jste se zúčastnili 

v rámci získávání povědomí o paliativní péčí: 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Semináře (kurzy) 3 60 % 3 60 % 

Konference 1 20 % 1 20 % 

V rámci předmětu ve škole 1 20 % 0 0 % 

Samostudium 0 0 % 0 0 % 

Jiné 1 20 % 1 20 % 

Nevzdělávám se 0 0 % 1 20 % 

 

9) Absolvovali jste v rámci školy předmět, který by 

Vás připravil na poskytování paliativní péče před 

nástupem do praxe? 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Ano 3 60 % 1 20 % 

Ne 2 40 % 4 80 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

10) Vzdělávání v oblasti paliativní péče by mělo být 

dle Vašeho názoru: 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Dobrovolné v rámci vzdělávacích aktivit (seminářů) 1 20 % 1 20 % 

Povinné před nástupem do praxe 4 80 % 4 80 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

11) Poskytujete na Vašem oddělení paliativní péči? ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Ano 5 100 % 3 60 % 

Ne 0 0 % 2 40 % 

Nevím 0 0 % 0 0 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

12) Paliativní péči je možno poskytnout: (více 

správných odpovědí) 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Na specializovaných odděleních (onkologie, ONP, 

denní stacionář, dům s pečovatelskou službou) 

5 100 % 5 100 % 

Na interních odděleních v nemocnici 1 20 % 5 100 % 

Na chirurgických odděleních v nemocnici 1 20 % 3 60 % 

Na infekčním oddělení 1 20 % 0 0 % 

Doma 5 100 % 4 80 % 

 

 

 

 



 

 

13) Co zahrnuje péče o umírající? (více správných 

odpovědí) 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Biologické potřeby 5 100 % 4 80 % 

Psychologické potřeby 5 100 % 5 100 % 

Sociální potřeby 5 100 % 3 60 % 

Spirituální potřeby 5 100 % 2 40 % 

 

14) Jak na sebe navazují fáze umírání dle Elisabeth 

Kübler – Ross? (předpokládáme, že se fáze nevracejí 

a neopakují (1 správná odpověď) 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Popírání, agrese, smlouvání, deprese, smíření 4 80 % 5 100 % 

Smlouvání, deprese, agrese, popírání, smíření 0 0 % 0 0 % 

Popírání, smlouvání, deprese, smíření, agrese 0 0 % 0 0 % 

Agrese, popírání, smíření, deprese, smlouvání 1 20 % 0 0 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

15) Víte, že existuje institut dříve vysloveného přání? ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Ano 3 60 % 3 60 % 

Ne 2 40 % 2 40 % 

∑ 5 100 % 5 100 % 

 

16) a) DVP se nachází (1 správná odpověď) ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

V zákoně 372/2011 Sb., o zdravotních službách 2 66,6 % 1 33,3 % 

V Listině základních práv a svobod 1 33,3 % 1 33,3 % 

V občanském zákoníku  0 0 % 1 33,3 % 

∑ 3 100 % 3 100 % 

 

b) DVP: (2 správné odpovědi) ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Musí mít písemnou formu 3 100 % 3 100 % 

Musí být v souladu s přáním rodiny 1 33,3 % 0 0 % 

Musí být úředně ověřeno 2 66,6 % 3 100 % 

Může být sepsáno s jakýmkoli zdravotnickým 

pracovníkem 

0 0 % 0 0 % 

 

c) Pacient může učinit DVP (více správných odpovědí) ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Při nástupu na oddělení, kdykoliv během hospitalizace 3 100 % 2 66,6 % 

Před nástupem na oddělení u praktického lékaře 1 33,3 % 1 33,3 % 

Kdykoliv během života a následně si jej odnést do 

nemocnice 

2 66,6 % 3 100 % 

 

d) Jaká je platnost DVP od jeho podepsání? (1 

správná odpověď) 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

5 let 0 0 % 3 100 % 

10 let 0 0 % 0 0 % 

Platnost není omezena 3 100 % 0 0 % 

∑ 3 100 % 3 100 % 

 

e) DVP nelze uplatnit, pokud se jedná o: (2 správné 

odpovědi) 

ni [-] fi [%] ni [-] fi [%] 

Nezletilého pacienta 3 100 % 3 100 % 

Seniora 0 0 % 0 0 % 

Osobu s omezenou svéprávností 3 100 % 3 100 % 

Osobu v registrovaném partnerství 0 0 % 0 0 % 



 

 

 

Příloha I – Článek připravený k publikaci 

Název práce: Znalosti všeobecných sester o paliativní péči 

Title: Nurse´s Knowledge of Palliative Care 

Instituce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií 

Autor: Lucie Chládková, Fakulta zdravotnických studií 

Spoluautor: Mgr. Kateřina Krejbichová, DiS. 

Souhrn: 

Paliativní péče je součástí ošetřovatelské péče a má za úkol zajistit umírajícím klidný 

a pokud možno bezbolestný odchod ze světa. Je to tedy důležitá, avšak velmi často 

opomíjená péče. Je nutné, aby každá sestra uměla poskytnout alespoň základní paliativní 

péči, pochopila chování pacienta v různých fázích umírání a věděla, jak s ním jednat a jak 

mu závěrečnou fázi života co nejvíce usnadnit. V bakalářské práci jsme se zabývali právě 

touto problematikou a chtěli poukázat na důležitost tohoto problému. 

Klíčová slova: paliativní péče, umírání, dříve vyslovené přání, všeobecná sestra 

Summary: 

Palliative care is a part of nursing care. Its aim is to provide those who need it 

a peaceful and painless death. Thus it is important, but often very marginalized care. It is 

necesarry that every nurse is able to provide at least basic palliative care. A nurse then 

should be able to understand patient's behaviour in each stage of dying and should also 

know how to communicate with pacients in order to make his or her final stage of life as 

easy as possible. In this bachelor thesis we are discussing this matter and we want to point 

out the importance of it. 

Keywords: palliative care, dying, previously expressed wishes, general nurse 

Úvod: 

Paliativní péče je relativně nový obor s poměrně krátkou historií, který se vyvíjí od 

2. pol. 20. století (Bužgová 2015). A co vlastně paliativní péče je? „Paliativní péče je 

aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém 

nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná strádání 

a udržet co nejvyšší kvalitu života“ (Sláma, Kabelka, Vorlíček, et.al, 2011, s .25). Z výše 



 

 

uvedené definice můžeme vyvodit, že paliativní péče je druh ošetřovatelské péče 

poskytovaná pacientům v terminálním stadiu několik dní před smrtí. 

 

Cíle a výzkumné předpoklady: 

Pro vypracování bakalářské práce jsme si stanovili následující 4 výzkumné cíle: 

 

1. Zjistit znalosti všeobecných sester o možnostech poskytování paliativní péče. 

2. Zjistit, zda byly všeobecné sestry před nástupem do praxe během studia připravovány 

na poskytování paliativní péče. 

3. Zjistit, zda všeobecné sestry znají zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních služeb se souhlasem, dříve vyslovené 

přání. 

4. Porovnat znalosti všeobecných sester o paliativní péči na oddělení následné péče a na 

interních odděleních. 

 

Výzkumné otázky byly stanoveny na základě výzkumných cílů: 

1. Předpokládáme, že 60 % a více všeobecných sester má znalosti o možnostech 

poskytování paliativní péče. 

2. Předpokládáme, že 40 % a více všeobecných sester bylo před nástupem do praxe během 

studia připravováno na poskytování paliativní péče. 

3. Předpokládáme, že 60 % a více všeobecných sester zná zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách, konkrétně znění § 36 o poskytování zdravotních služeb se 

souhlasem, dříve vyslovené přání. 

4. Předpokládáme, že 80 % a více všeobecných sester na oddělení následné péče bude 

více proškoleno o paliativní péči než sestry na interním oddělení. 

 

Metodika a charakteristika výzkumného vzorku 

Všechna data z výzkumné části byla získána metodou kvantitativního výzkumu na 

základě dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval 16 výzkumných otázek, z toho 

5 podotázek. Oslovili jsme celkem 82 respondentů, 41 pracujících na oddělení následné 

péče a 41 pracujících na interním oddělení. Respondenti byli omezeni 2 kritérii: museli 

pracovat na oddělení následné péče či na interním oddělení a museli být absolventy oboru 

všeobecná sestra. Výzkum byl prováděn v Oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi s.r.o. 

a v Krajské nemocnici v Liberci a.s. od prosince 2017 do února 2018. 



 

 

Výsledky výzkumu 

Z výzkumu vyplývá, že znalosti všeobecných sester nejsou v některých ohledech 

dostatečné. 

Na otázku, zda respondenti vědí, na kterých odděleních je možno poskytnout 

paliativní péči, správně odpověděli pouze ti, kteří zaškrtli všechny možnosti. „na 

specializovaných odděleních (onkologie, ONP, denní stacionář, dům s pečovatelskou 

službou), na interních odděleních v nemocnici, na chirurgických odděleních v nemocnici, 

na infekčním oddělení, doma“.  

Na ONP tedy zvolilo správnou odpověď celkem 24 respondentů (58,5 %) 

z celkového počtu 41 respondentů. Nesprávnou odpověď zvolilo 17 respondentů 

(41,5%). Na interním oddělení zaškrtli všechny správné odpovědi 4 respondenti (9,8 %). 

Nesprávnou odpověď zvolilo 37 respondentů (90,2 %). 

Na otázku, zda respondenti vědí, jaké potřeby zahrnuje péče o umírající, správně 

odpověděli pouze ti, kteří zaškrtli všechny možnosti a to: „biologické, psychologické, 

sociální a spirituální potřeby“. Na ONP odpovědělo správně 33 respondentů (80,5 %). 

Nesprávně odpovědělo 8 respondentů (19,5 %). 

Na interním oddělení zaškrtlo všechny možnosti 29 respondentů (70,7 %). Nesprávnou 

odpověď zvolilo celkem 12 respondentů (29,3 %). Je tedy zřejmé, že při porovnání těchto 

dvou otázek, odpověděly správně sestry pracující na ONP, z čehož vyplývá, že jsou 

o tomto tématu lépe proškoleny. 

 

U dotazníkové položky, která zněla „Paliativní péče je dle Vašeho názoru“, 

odpověděli respondenti správně, když zvolili tato tvrzení: „Péče o terminálně nemocné 

a umírající několik dní před smrtí“ a „Péče, která zbytečně neprodlužuje délku života 

a léčí symptomy terminálního stadia nemoci (bolest, dušnost, zácpu)“. 

Na ONP odpovědělo správně celkem 40 respondentů (97,6 %). Nesprávné tvrzení 

zvolil 1 respondent (2,4 %). 

Na interním oddělení odpovědělo správně taktéž 40 respondentů (97,6 %). 

Nesprávně odpověděl taktéž 1 respondent (2,4 %). Odpovědi byly vyrovnané, což nás 

velice mile překvapilo. 



 

 

Diskuze 

Z vyhodnocení výzkumu lze vyvodit, že splněn byl pouze jeden výzkumný 

předpoklad, a to č 4. 

Na otázku „Paliativní péči je možno poskytnout“ z výzkumu vyplývá, že z celkového 

počtu 82 respondentů správně odpovědělo pouze 26 respondentů, tj. 31,7 %. Výsledky 

tohoto cíle shledáváme neuspokojivými. Vycházeli jsme z tvrzení Markové z roku 2010, 

že paliativní péči je možno poskytnout na jakémkoli oddělení nemocnice, v lůžkovém 

hospici a také v domácím prostředí. Překvapivé zjištění pro nás bylo to, že všeobecné 

sestry nemají znalost o tom, že základní paliativní péči by měla umět poskytnout každá 

všeobecná sestra pracující na jakémkoliv oddělení nemocnice, což nás velmi znepokojilo. 

Znamená to snad, že by sestry např. na infekčním oddělení potřebnou paliativní péči 

umírajícímu neposkytly? 

  Zajímavé výsledky přinesla otázka „Co zahrnuje péče o umírající?“ Výsledek této 

otázky nás zarazil, jelikož jsme se domnívali, že každá sestra bude vědět, jaké jsou 

potřeby paliativních pacientů. Jestliže výsledek porovnáme s bakalářskou prací 

Roubalové z roku 2011 s názvem: Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních, která se 

dotazovala na podobnou otázku, vyjde najevo, že v jejím výzkumu označilo správnou 

odpověď 97,5 % respondentů. Výsledek byl v porovnání s našimi výsledky o 25,5 % 

lepší, což můžeme konstatovat jako negativní fakt.  

Dotazníková položka číslo 14 dopadla celkem uspokojivě. Dle literatury od Elizabeth 

Kübler-Ross, na sebe fáze umírání navazují následovně: popírání, agrese, smlouvání, 

deprese, smíření. Nesprávné odpovědi přisuzujeme nepozornému čtení či neznalosti fází 

umírání. Domníváme se, že by sestry měly znát fáze umírání, aby poznaly, ve které fázi 

se nemocný právě nachází a následně tomu přizpůsobily své chování a komunikaci.  

 

Závěr 

Ukázalo se, že paliativní péče je z hlediska jejího poskytování složitou součástí 

ošetřovatelské péče. Práce s umírajícími pacienty není pro nelékařský zdravotnický 

personál vůbec jednoduchá, nicméně by se měl snažit těmto lidem pomáhat a být jim 

oporou až do konce. 
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