
UNIVERZITA PARDUBICE 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 

 

 

 

 

MULTIKULTURNÍ OŠET ŘOVATELSKÁ 

PÉČE U KLIENT Ů SE SPECIFICKOU 

NÁBOŽENSKOU PŘÍSLUŠNOSTÍ 

 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009       Hana Škvrňáková  



 

 

Univerzita Pardubice 

Fakulta zdravotnických studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní ošet řovatelská péče u klientů se specifickou 

náboženskou příslušností 

 

Hana Škvrňáková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

2009 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji: 

Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 

v práci využil/a, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

 

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze 

zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má 

právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše. 

 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně Univerzity 

Pardubice. 

 

 

V Pardubicích dne 9.3.2009 

Hana Škvrňáková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

     Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce, Mgr. Ivě Ročkové, za odborné 

vedení, trpělivost a rady, které mně pomohly při zpracování práce. Za příjemný přístup  

a ochotu pomoci.  

     Také bych ráda poděkovala paní Petře Ahmed a panu Zamerru Ahmed za ochotu  

a poskytnutí odborných informací a vlastních zkušeností v oblasti islámského náboženství. 

Poděkování rovněž patří sestrám z jednotlivých zdravotnických zařízení a studentům, kteří mi 

pomohli při sběru dat a přispěli tak k celkovému výsledku práce. 



 

Anotace 

     Tato teoreticko-výzkumná práce si klade za cíl obeznámení s problematikou Multikulturní 

ošetřovatelské péče u klientů se specifickou náboženskou příslušností. Zaměřila jsem se na 

islámskou kulturu. 

     Teoretická část poukazuje na specifika při ošetřování muslimských pacientů. Odlišnosti 

jsou členěny dle modelu Funkčních vzorců zdraví Marjory Gordonové. Podává také 

informace o modelu Kulturně shodné péče Madeleine Leiningerové. 

     Výzkumná část se zabývá kvalitou a množstvím informací, které zdravotní sestry  

a studenti bakalářského studia programu Ošetřovatelství mají, nebo získávají v průběhu 

studia, či při účasti na konferencích. Informace jsou získávány formou dotazníkového šetření 

od zdravotních sester a studentů bakalářského studia programu Ošetřovatelství. 
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Annotation 

     This theoretic-research thesis aim is to give information about the problem of the 

Multicultural nursing care of clients with specific churchmanship. I concentrated on the 

Islamic culture. 

     The theoretic part focuses in the specific features of the treatment of the Muslim patients. 

Differents are divided according to the Functional health theorem model by Marjory Gordon. 

It also gives information about the Cultural congruous treatment model by Madeleine 

Leininger. 

     The research part is concerned with the quality and the quantity of the information 

provided to the students of the bachelor´s degree of the Nursing care programme during their 

studies and thanks to the taking part in the conferences. Informations are brought out from the 

interrogatory given to the students of the bachelor´s degree of the Nursing care programme. 

Key words 
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     Motto: „Až sestry pochopí a uplatní etické principy ve všech oblastech transkulturní péče, 

dosáhneme jednoho z největších humánních cílů ošetřovatelství.“ 

M. Leiningerová 
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Úvod 

     Téma multikulturní ošetřovatelství je celkem novým a pro mnoho osob zcela neznámým 

pojmem. Cílem je výchova nové generace zdravotních sester, které mají potřebné vědomosti  

a holistický pohled na člověka. Zdravotní sestry by měly umět zhodnotit aktuální stav 

pacienta, ale i reakci na neuspokojované potřeby související s odlišnou kulturou, etnikem  

a náboženstvím a podle toho poskytovat individuální péči. Nemůžeme očekávat, že se 

pacienti – cizinci budou chtít přizpůsobit naší kultuře a životnímu stylu. Silně specifickým je 

případ ošetřování muslimského pacienta, nejvíce toho, který vyznává silně ortodoxní 

nábožensko – kulturní zvyky.  

 

     Téma týkající se problematiky multikulturního ošetřovatelství jsem si vybrala pro rostoucí 

imigraci, díky které je tato problematika stále více aktuálním a diskutovaným tématem. Cílem 

práce je zabývat se specifiky ošetřovatelské péče u klientů se specifickou náboženskou 

příslušností. Zvolila jsem si již výše zmiňované islámské náboženství. Nejužívanějším 

modelem v našich podmínkách je bezesporu Model funkčních vzorců zdraví Marjory 

Gordonové. Proto bych se chtěla zaměřit na rozbor specifických potřeb pacientů – muslimů 

dle tohoto modelu a zjistit informovanost zdravotních sester a studentů bakalářského studia 

Ošetřovatelství o dané problematice. 

 

     Jak jsem již uvedla, charakteristickým prvkem dnešní doby je migrace. Své domovy lidé 

opouštějí z důvodů dobrovolných (zaměstnání, dovolené, studium) nebo nedobrovolných 

(hlad, války, přírodní katastrofy). To vše je důvodem proč se v České republice setkávají lidé 

různých národností, kultur, náboženství a v neposlední řadě i různých jazyků, zvyků  

a životních stylů, jejichž původ sahá až za hranice Evropy. Proto je nutností připravenost 

České republiky z hlediska multikulturní výchovy. Kvalita ošetřovatelské péče je založena na 

uspokojování individuálních potřeb pacientů – cizinců, což vyžaduje zdravotnický personál 

s potřebnými znalostmi a schopnostmi. Hlavním úkolem zdravotních sester je citlivým 

přístupem a důvěryhodným způsobem získat specifické a podrobné informace o jiném 

životním stylu a hodnotách, zvláštnostech a omezeních cizinců. Dále zdravotní sestry musí 

zohledňovat pacientovy etnické a kulturní hodnoty, názory a praktiky, které se váží 

k vlastnímu zdraví i poskytování zdravotní péče a pohled na nemoc. Nemocný člověk vnímá 

priority svých potřeb jinak než zdravý člověk. Pro některého mohou být důležitější duchovní 

potřeby než potřeby biologické.  
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     Nejdůležitější je, zvolit si vhodný způsob komunikace mezi zdravotníky a pacientem 

(verbální, neverbální, přes tlumočníka), aby nedocházelo např. k nedodržování léčebného 

režimu a následně ke komplikacím z důvodu špatného porozumění. Vlastností každé sestry by 

mělo být umění empatie, lépe porozumět potřebám a problémům pacienta. Čím více 

informací o kultuře budou zdravotní sestry mít, tím lépe se vcítí a pochopí starosti pacientů. 

Multikulturní výchova vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů 

způsobilost chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní. 

 

     Výsledky výzkumu nám pomohou porozumět potřebám pacientů – cizinců a  zmapovat 

kvalitu a množství informací o dané problematice mezi odbornou veřejností. Dále nám 

pomohou vytyčit nejčastější problémy v souvislosti s ošetřovatelskou péčí u pacientů 

s odlišnou národností, kulturou, či etnikem a navrhnout způsoby řešení těchto problémů. 
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Cíle práce 

1. Zjistit, zda dotazované zdravotní sestry a studenti bakalářského studia programu 

Ošetřovatelství rozumí problematice multikulturního ošetřovatelství. 

 

2. Zjistit, zda zdravotní sestry a studenti bakalářského studia programu Ošetřovatelství mají 

znalosti o islámské kultuře, náboženství a o jejich specifikách v ošetřovatelské péči. 

 

3. Zjistit, zda si zdravotní sestry a studenti bakalářského studia programu Ošetřovatelství 

zjišťují informace o specifických potřebách pacientů - cizinců při jejich ošetřování. 

 

4. Zjistit, zda zdravotní sestry v České republice berou ohled na specifické potřeby pacientů  

– cizinců. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 
 

 

1 Teorie transkulturní péče 

     Je to obor porovnávající studia a praxi a přiklání se k individualitě, víře a kultuře jedince či 

skupin odlišných kultur. Teorie transkulturní péče se někdy také označuje jako „Model 

vycházejícího slunce“. Jako první na světě se myšlenkou transkulturního ošetřovatelství 

začala zabývat profesorka Madeleine Leiningerová v 50. letech dvacátého století a definovala 

termín „transkulturní ošetřovatelství“. Stále je aktivní badatelkou v oboru transkulturního 

ošetřovatelství a jeho mezinárodně uznávanou zakladatelkou. (10) 

     Transkulturní ošetřovatelství je ve světě rozvíjeno jako speciální ošetřovatelský obor, který 

má specifickou strukturu studia, rozvíjí své poznání vlastním výzkumem, používá a vyvíjí 

výzkumné metody. Jde o zvyklosti v pojetí lidského těla a jeho částí, intimity, stravování, 

režimu dne a komunikaci. V pojetí mezilidských a rodinných vztahů, o zvyklosti v oblasti 

ošetřovatelství, pojetí zdraví a nemoci a vztahy mezi zdravotnickým personálem a pacientem. 

(8) 

 

1.1 Vývoj teorie 

     V polovině 50. let minulého století se začala zajímat o vliv kultury a chování jedince ve 

zdraví a nemoci Madeleine Leiningerová. Zájem o vliv kultury na ošetřovatelství předcházely 

vlastní zkušenosti z její sesterské praxe. Všímala si odlišného chování příslušníků 

jednotlivých národností a etnik. Uvědomovala si, že kultura má vliv na životní styl   

i ošetřovatelskou péči. Do této doby si tohoto nikdo v ošetřovatelské praxi nepovšimnul. (8) 

     Součástí každé teorie jsou premisy, nebo-li východiska, podle kterých teoretik staví svoji 

práci a od kterých odvozuje paradigma a části své teorie. (11) 

 

1.2 Hlavní jednotky 

Cíl ošetřovatelství – poskytovat osobám různých kultur všestrannou a kulturně specifickou  

                                 péči 

Pacient/klient        – holistická bytost ovlivněná sociálním prostředím; osoby z různých kultur 
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                                 vnímají zdraví, chorobu, léčbu různě 

Role sestry        – poznat specifika péče o příslušníky různé kultury nebo subkultury  

                                 a využívat je v praxi  

Zdroj potíží        – rozdíly kultur 

Ohnisko zásahu    – problém s rozdílností kultur 

Způsob zásahu      – podpora zachování zdraví, přizpůsobení se, vedení ke změně 

Důsledky        – zdraví a blaho nebo klidná smrt dosažená kulturními prostředky  

                                 a způsoby péče (10) 

 

1.3 Koncepce teorie 

     Teorie a její koncepce jsou graficky znázorněné, popsané a vysvětlené prostřednictvím 

modelu vycházející slunce (viz Příloha A). Má čtyři úrovně.  

     „První úroveň zahrnuje filozofický názor a úroveň sociálního systému, které se řadí nad kulturou. 
Druhá úroveň obsahuje poznatky o jedincích, rodinách, skupinách a institucích v odlišných 
zdravotnických systémech a určuje kulturně specifické a významné vztahy k péči o zdraví. Ve třetí 
úrovni jsou uvedeny charakteristiky každého systému a specifické rysy každé péče. Čtvrtá úroveň 
zahrnuje rozhodování a poskytování ošetřovatelské péče v zachování kulturní péče, přizpůsobování  
a vyjednávání kulturní péče. Rozvíjí se zde transkulturní ošetřovatelství tak, že je poskytovaná péče 
shodná s hodnotami kultury ke které pacient patří.“ (Pavlíková, 2006, s.68) 
     Sociální a kulturní struktury jsou znázorněné slunečními paprsky, všechny se spojují ve 

vlivu na jedince. Paprsky souvisejí se znaky, vzory, péčí, praktickými činnostmi a zdravím. 

Všechny složky ovlivňují způsob péče.  

     „Model vycházejícího slunce pomáhá sestrám pochopit teorii transkulturní péče. Transkulturní 
ošetřovatelství Madeleine Leiningerové je vědou, uměním i profesí, která se kulturně vhodnými 
způsoby věnuje podpoře a udržování zdravého způsobu chování osob z různých kultur.“ (Pavlíková, 
2006, s.71) 
 

2 Spiritualita, náboženství 

     Pojem spiritualita je způsob duchovního života, který je vlastní osobnosti nebo životní 

situaci v nějakém náboženství či nezávisle na něm. Lze ji také chápat jako duchovnost, jako 

cestu a vztah k hledání životních hodnot pravdy, etiky, smyslu a cíle života, vedoucí k životní 

moudrosti a humanitě v souladu s určitými vyššími zákonitostmi. Spiritualita bývá 

popisována jako dvojdimenzionální pojem. Dimenze vertikální je vztah s transcendentem,  

tj. Bohem nebo jinou nejvyšší mocí řídící lidský život.  Dimenze horizontální jako vztah 

jedince k sobě samému, jiným osobám a k prostředí, ve kterém žije. Mezi dimenzemi je 

nepřetržitý a  prolínající se vztah. 
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     Spiritualita a náboženství jsou v zásadě oddělené entity, které se mohou překrývat, avšak 

nemusí. Náboženství je na rozdíl od spirituality vírou, která je vztažena ke konkrétní 

náboženské tradici, často souvisí s církví. Náboženství může být vnímáno jako nástroj 

k pochopení a vyjádření duchovna prostřednictvím hodnot nebo rituálu a náboženských 

aktivit. Religiozita směřuje převážně k Bohu jako bytosti. (1, 4) 

 

2.1 Náboženské předměty 

     Klíčové předměty pro muslima jsou modlitební koberec a Korán, na které by neměli nic 

pokládat spolupacienti, ani zdravotnický personál. Nesmí se jich dotýkat žádná osoba, která 

má ruce znečistěny krví nebo močí, a je tedy rituálně nečistá. Někteří muslimové na sobě nosí 

amulet, černou stuhu, stříbrný či zlatý řetízek, na nichž jsou napsány citáty z Koránu. 

Pacientům by se neměli násilím odebírat a při prováděných výkonech namočit. (1) 

 

2.2 Spirituální pot řeby nemocných 

     Můžeme je považovat za prostředek k dosažení tzv. duchovního blaha. Protipólem 

duchovního blaha je duchovní tíseň. Spirituální potřeby mají úzký vztah k hledání smyslu 

života a smrti, nelze je tedy omezit na religiozitu. U nemocného člověka jsou spirituální 

potřeby akcentovány. Někdy jsou dominantní složkou jeho osobnosti, neboť modifikují jeho 

myšlení a prožívání a také jeho fyziologické potřeby a jejich uspokojování. (1) 

 

2.3 Zdravotník a spiritualita nemocných 

     Nemocný vnímá priority svých potřeb mnohdy odlišně než zdravotnický personál. 

Spirituální potřeby mohou u některých lidí v určité fázi nemoci nabýt priority před potřebami 

biologickými. Proto je potřeba s nemocnými více komunikovat a pak se spirituální potřeby 

nemocného nestanou pro zdravotníky problémem. Možnosti pomoci nemocnému při 

uspokojování spirituálních potřeb: respektovat víru nemocného, získat informace  

o duchovních potřebách, informovat nemocného a příbuzné o možnosti poskytování 

bohoslužeb ve zdravotnickém zařízení, možnost zprostředkovat návštěvu kněze, mnicha nebo 

rabína a zprostředkovat návštěvu jiných věřících. (4) 
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3 Co je to Islám? 

     Islám je náboženství založené na počátku 7. století v Mekce Muhammadem - v prostředí, 

kde se setkávalo a soupeřilo staroarabské pohanství s židovstvím a křesťanstvím. Jeho 

stoupenci se nazývají muslimové. Muslimové vykládají vznik svého náboženství zjevením 

boha Alláha v jedné jeskyni na hoře Hira u Mekky. Vidění obdržel prorok Muhammad během 

meditace spojené s extází. Záznam těchto poselství se později stal součástí Koránu. Korán 

obsahuje poselství Alláha, zjevená v letech 610 – 632 proroku Muhammadovi andělem 

Gabrielem. Seslání Koránu se odehrávalo ve dvou různých obdobích: v Mekkánském, kde byl 

Muhammed obklopen malou hrstkou věrných a Medínském, kdy se zabýval organizováním 

muslimské obce. Za modlitební směr byl určen závazný směr k Mekce. Islám je přísně 

monoteistické náboženství, tzn., že uznává jediného boha Alláha, který svou neomezenou 

mocí ovlivňuje osudy lidí. Základním dogmatem islámu je Boží jedinost. Islám znamená 

„odevzdat se do Boží vůle“. Není jen naukou o víře, ale prostřednictvím předepsaných 

způsobů chování utváří životní styl věřících. Jejich činnosti jsou rozděleny do pěti kategorií: 

zavazující, doporučující, lhostejné, nežádoucí a zakázané. Rozeznává dva prameny víry: 

Korán - slovo boží, které obsahuje 114 Súr. Muslimové nacházejí mír a blaho při jeho čtení  

a recitování. Sunna je cesta proroka Muhammada, která je vzorem každého muslima. Barvou 

islámu je zelená, kterou jsou často zdobeny mešity, hrobky a vlajky. (4)  

     Muslimové se dělí na sunnity a šíity podle toho, zda sunnu uznávají nebo ne. V čele 

muslimských struktur stojí ajatoláhové – nejvyššímu z nich je udělován titul imán. Islám je 

druhým nejpočetnějším náboženstvím, má takřka 1 miliardu příslušníků. Je považováno za 

velmi výbojné a agresivní. Navázali na ně i světoví teroristé, což způsobilo neklid ve světě. 

(5) 

     Pro všechny věřící islámu platí jeho pět pilířů: vyznání víry (šaháda), povinné modlitby 

(salát), půst v měsíci Ramadánu (sawm), daně chudým (zakát) a cesta do Mekky - alespoň 

jednou za život (hadždž). (14) 
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4 Potřeby klientů – muslimů podle modelu Marjory 

Gordonové 

4.1 Vnímání zdraví – udržování zdraví 

     „Islámský názor říká, že smrt a život, nemoc a zdraví jsou vůle boží.“ (Ivanová, 2005,  

s. 218)  

     Muslimům se přikazuje, aby prováděli opatření proti nemocím. Již v průběhu modlení 

provádějí „pohyb zdraví“, kdy vstanou, kleknou si, ukloní se, položí se do pololehu a zpět se 

narovnají, předkloní, ukloní se, kleknou si na všechny čtyři končetiny a znovu vše opakují. 

K léčbě a prevenci různých nemocí se doporučuje jíst med. Datle jsou jmenovány jako 

vhodná strava pro ženy po porodu. Univerzálním islámským lékem jsou tzv. „černá zrna“, 

semena černuchy, která jsou dle lidového rčení lékem na všechno kromě smrti. Dojde-li 

přesto k nemoci, islám věří, že je to vůle boží, ale musí udělat vše proto, aby došlo znovu 

k uzdravení. Všechny nemoci stvořil Alláh, ale zároveň stvořil na každou nemoc i lék. (13)   

     Islám zakazuje jíst a pít vše, co zdraví škodí, tzn. drogy, alkohol a jiné toxické látky. (4) 

 

4.1.1 Eutanázie a zákroky k záchraně života a nemocní s AIDS 

     K záchraně života či jeho prodloužení dovoluje muslimské náboženství lékařům používat 

všechny dostupné metody. Transfúze krve jsou povoleny, a to i krve dárců neislámského 

přesvědčení. Pokud není možnost pacienta vyléčit a pouze se  prodlužuje utrpení nemocného, 

je možnost odpojení od přístrojů, které udržovaly základní životní funkce. Islám nedovoluje 

vyžádanou eutanázii, ani asistovanou sebevraždu nemocného. (4, 5) 

 

4.2 Výživa – metabolismus 

     V Koránu je jasně uvedeno, co je při konzumaci zakázáno, a co naopak doporučeno. Korán 

zakazuje konzumaci vepřového masa a všech jeho produktů, včetně sádla, pokrmů 

připravených na sádle, paštiky, mleté maso, vývarů z vepřových kostí, alkohol a pokrmy, do 

nichž je alkohol přimícháván. Z mořských živočichů mohou jíst všechny druhy ryb, které 

mají šupiny a některé měkkýše, např. humry, garnáty.  

     „Maso, které mohou muslimové jíst, má být ze zvířat poražených dle islámských pravidel 

tj. halal, kdy nechají poražené zvíře vykrvácet“.  (Ivanová, 2005, s. 221)  
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     Dávají přednost drůbežímu, hovězímu, či skopovému masu, zelenině, rýži, luštěninám  

a koření. Popíjejí mošty, sorbety a jiné voňavé nápoje, mátový čaj, kávu. Moučníky muslimů 

jsou tučné, přeslazené, kořeněné nejčastěji skořicí, doplněné mandlemi, fíky nebo rozinkami. 

Jídlu je přikládána velmi vysoká důležitost a úzce souvisí s pohostinností. Muslimové 

dodržují i speciální etiketu stolování. Před jídlem pronášejí „bismilláh“ (ve jménu Boha) a po 

jídle díkůvzdání tzv. Alhamdul - lilah. Pokud to jde, berou jídlo pouze pravou rukou, levá je 

určena k „nečistým věcem“ (např. k očistě po použití WC). Jí většinou pouze lžící. Ke 

každému jídlu se podává pečivo. Chléb se nesmí krájet nožem, ale smí se pouze lámat. Vodu 

nesrkají, ani hlasitě nehltají, má se vypít buď všechna nebo se podá sousedovi, nikdy se však 

nesmí vylít.   

     Muslimům je vhodné ve zdravotnických zařízeních nabídnout stravu vegetariánskou nebo 

možnost individuálního jídelníčku stanoveného ve spolupráci s nutriční terapeutkou. 

Rozložení jídel během dne je podobné jako u nás, ale v období Ramadánu se zásadně liší. 

Vstává se před východem slunce ke snídani a další jídlo následuje až po západu slunce. 

V nemocnicích chtějí příbuzní zabránit tomu, aby nemocný jedl sám a proto mnohdy 

vyslovují přání moci nemocnému sami vařit. 

     V období Ramadánu jsou postních povinností zproštěni nemocní, staří a slabí lidé, ženy 

v průběhu menstruace, ženy těhotné a kojící. (1, 3, 4, 8) 

 

4.3 Vylučování 

     V mnoha islámských zemích se používají tzv. turecké záchody. Muslimové mimo toaletní 

papír používají především vodu. Po použití WC, po otření hrubých nečistot, je tedy nutné 

opláchnout zevní genitál a oblast konečníku vodou a potom případně ještě osušit toaletním 

papírem. Muslimové k tomuto účelu využívají bidety či speciální spršky. Není-li toto 

k dispozici, poslouží i obyčejná konvička na zalévání květin, případně PET láhev – v tomto 

smyslu by měl být informován například i pomocný personál a uklízečky, které nejčastěji 

naleznou na toaletě právě plastovou láhev s vodou a v důsledku nevědomosti ji vyhodí. 

     V této souvislosti je také nutné zmínit i to, že muslimové nesmí na WC hovořit. Může pro 

ně tedy být velice nepříjemné, stojí-li zdravotník za dveřmi a ptá se, zda je klient v pořádku. 

Naopak, neodpovídá-li tento klient na naši otázku, nemusí to nutně znamenat nic vážného. Je 

dobré mít toto na paměti. Pro mnoho muslimů může být stresujícím faktorem také situace, 

kdy se nemohou na toaletě zamknout. (3) 
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4.4 Aktivita – cvi čení 

     Islám vítá a podporuje všechny činnosti, které vedou ke zdravému myšlení, dodávají tělu 

čilost a udržují člověka ve zdraví; pokud tedy tyto činnosti nepředchází hříchu nebo jej 

neobsahují. Již Prorok chválil sporty a zábavy, které vedou k fyzické vytrvalosti a posilují 

mravnost. Každý muslim by měl umět plavat, jezdit na kole a střílet z luku. Nemělo by však 

docházet k nepovolenému míchání pohlaví žen s nepříbuznými muži. (3, 16) 

  

4.5 Spánek – odpočinek 

     Spánek a jeho doba je velmi ovlivněna časovým rozložením modliteb. Ke spánku se 

ukládají po poslední noční modlitbě a vstávají před východem slunce k první modlitbě. Po 

této modlitbě dle časových možností mohou jít znovu spát. Brzké vstávání je důležité hlavně 

v období Ramadánu v souvislosti s jídlem. (3) 

 

4.6 Citlivost (vnímání) – poznávání 

     Muslimové kladou velký důraz na vzdělání bez rozdílů v pohlaví. Povinností každého je 

vzdělávat se obecně v domácích jazycích (arabština, turečtina), ale také v západních jazycích 

(angličtina, francouzština). Dále pak získávat vědomosti o islámských a národních dějinách  

a o dějinách západní civilizace. Zejména u žen je žádoucí co nejlepší a nejširší vzdělání 

s ohledem na budoucí výchovu dětí. Dívky mají dnes přístup na všechny vysoké školy ve 

světě.  

     V průběhu hospitalizace se muslimové zajímají o svůj zdravotní stav, chtějí vědět, co se 

s nimi děje či dít bude. Hlavním problémem bývá jazyková bariéra. (3, 5)  

 

4.7 Sebepojetí – sebeúcta 

     Každý muslim si je vědom posvátnosti lidského života a nutnosti chránit jeho hodnoty; 

lidský život je drahocenným darem od Alláha. Je si vědom povinnosti uchovávat svůj život  

a užívat ho pro slávu a radost ve službě Alláha. Muslimové jsou velmi skromní, pokorní, 

přátelští a vnímaví, ale také velmi stydliví, zvláště pokud jde o kontakt s opačným pohlavím  

a o kontakt se staršími. (3, 8) 
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4.8 Role – vztahy 

     Islám považuje za jeden z nejdůležitějších faktorů rodinu, a to celou širokou rodinu, nejen 

rodiče a děti. Rodina je soudržná a dospělý člověk je povinen pečovat o své zestárlé rodiče. 

Zejména ženy, matky jsou chovány ve zvláštní úctě, protože vychovávají děti. Muž je hlava 

rodiny, rodinu reprezentuje, komunikuje se zevním světem, finančně ji zajišťuje, chrání svoji 

manželku, děti a ostatní ženy v rodině, které nemají partnera. Často žije pohromadě několik 

generací.  

     Pro usnadnění ošetřovatelské péče je třeba rozpoznat hierarchii rodiny, jaké vztahy v ní 

panují, kdo rozhoduje, jaká je role ženy a muže, pevnost vazeb. Na procesu uzdravování  

i spolupráce pacienta se může podílet i faktor sociální, materiální, ekonomický a politický. 

V našich zdravotnických zařízeních se muslimský pacient může cítit izolovaný a opuštěný, 

protože v islámských zemích o pacienta pečuje rodina a mnohdy s ním i jeden z rodinných 

příslušníků přespává v nemocnici. Všichni příbuzní chtějí být podrobně informováni  

o zdravotním stavu pacienta, a proto není výjimkou, že volá více příbuzných lékaři a ptají se 

na tytéž otázky. V islámském zdravotnictví je zvykem, že diagnóza je sdělována v první řadě 

rodině, aby byl pacient chráněn a neztratil naději. Závažné diagnózy jsou často rodinou 

záměrně tajeny. V českém zdravotnictví se smí informovat rodina pouze v případě, že s tím 

souhlasí pacient. Ženy jako pacientky mohou být ošetřeny lékařem mužem pouze 

v doprovodu spolehlivého muže, kterého si žena nemůže vzít, manžela nebo příbuzného 

ženského pohlaví. Nebo je nutné, aby byla žena vyšetřena lékařkou. Pacientky nesmějí být 

mužem ani operovány. Mužem mohou být vyšetřeny pouze přes šaty. 

     Je známo, že muž smí mít až čtyři manželky, ale pouze za předpokladu, že je schopen je 

všechny uživit a se souhlasem předchozích manželek. Polygamie je však v praxi velmi 

vzácná. Zůstává však zvykem, že po svatbě se žena přestěhuje k manželovi a rodině. Pro 

muslimy je manželství posvátný akt, ale i právní dohoda, kde si manželé dohodnou své 

podmínky. Rozvod mezi manželi je dovolen. Žena nesmí být o samotě s cizím mužem, nesmí 

přijímat dary od mužů a neměla by cestovat sama. Muslimové nenavazují oční kontakt při 

rozhovoru s opačným pohlavím, protože je chápán jako známka přiblížení se druhému. 

Klopení zraku je výrazem cudnosti a skromnosti. Potřásání rukou na pozdrav není v islámské 

kultuře obvyklé. Často místo toho kladou ruku na srdce. (3, 4, 12) 
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4.9 Reprodukce – sexualita 

     V muslimských zemích je zakázána homosexualita či bisexualita, na toto chování je 

pohlíženo jako na hřích. Muslimové jsou zásadně heterosexuální. Stejně tak jako v jiných 

náboženstvích není ani v islámu povolen předmanželský či mimomanželský pohlavní styk, 

ani kterýkoliv tělesný kontakt mezi mužem a ženou, jako např. polibek, držení se za ruce. 

V oblasti intimního života se má manželka snažit, aby byla žádoucí, přitažlivá, chápavá  

a ochotná.  Neměla by svého manžela odmítat, protože by ho tak zbavila legitimních 

potomků. Nedoporučené, ale tolerované jsou antikoncepce a ze zdravotních, sociálních či 

ekonomických důvodů i interrupce do čtvrtého měsíce těhotenství. 

     V islámské kultuře je tabu hovořit o intimních záležitostech mimo rodinu a už vůbec ne 

s příslušníky opačného pohlaví (lékař, zdravotní sestra). Kvůli stydlivosti muslimů by 

zdravotnický personál měl přistupovat s co největším taktem a pochopením. Anamnézu od 

ženy muslimky by měla získávat pouze jedna osoba – žena. Otázka ohledně rodinného stavu 

může být mnohými svobodnými a staršími osobami vnímána jako nepříjemná. Nebýt ve 

svazku manželském muslimové považují za poskvrnu. Svobodné muslimské ženy je 

nevhodné se ptát na počet dětí, protože mimomanželský pohlavní styk je zakázán. Stejně tak 

může být chápána tato otázka jako urážka pro vdanou bezdětnou ženu, která může mít pocit, 

že je jí bezdětnost vyčítána. Dále jsou pro muslimky nepříjemné otázky ohledně těhotenství,  

o prodělaných potratech a porodech a užívání antikoncepce, hlavně pokud jsou pokládány 

mužem. 

     Mnoho věcí pro muslimy i muslimky se řídí pohlavní dospělostí. U chlapců se za tuto 

hranici považuje první poluce a u dívek je to první menstruace. Od této doby se dívka stává 

ženou a musí dodržovat mnoho povinností. Dívka se musí zahalovat, postit se během 

Ramadánu a zdržovat se kontaktu s cizími muži. 

     Islám nařizuje obřízku chlapců ve věku sedm až deset let, nejčastěji je však prováděna  

u novorozenců. Provádí ji lékař nebo speciálně vyškolený „obřezávač“. Díky tomuto procesu 

je chlapec přijat do společenství muslimů. (2, 3, 4, 6, 15) 

 

4.9.1 Porodnost a potraty v islámském světě 

     Kontroly porodnosti v muslimských zemích jsou připouštěny pouze za podmínek, jestliže 

použitá metoda nebude mít nepříznivý vliv na zdraví manželů, a nebo nevyústí-li to v trvalou 

sterilitu. 
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     Po porodu by měl být novorozenec nejprve vykoupán a teprve potom podán matce, která 

mu zašeptá do pravého ucha výzvu k modlitbě a do levého začátek modlitby, aby první co 

dítě uslyší se týkalo muslimské víry. O sedm dní později dostane jméno. 

     Potrat je povolen pouze v některých případech, a to, je-li bezprostředně ohroženo zdraví 

plodu či matky, pokud je těhotenství mladší než 120 dní (do 17 týdne) a embryo se ještě 

nestalo osobností a pokud by došlo k zastavení laktace a tím bylo ohroženo zdraví jiného 

dítěte této matky. Nebo pokud došlo k otěhotnění ženy po znásilnění a existuje obava z jejích 

psychických traumat. (6, 9) 

 

4.10 Stres, zátěžové situace – zvládání, tolerance 

     Díky své hluboké víře v Alláha jsou muslimové poměrně vyrovnaní a klidní lidé. 

Prostředkem proti stresu a jeho zvládání je pro muslimy pravidelná modlitba a tzv. osobní 

prosby (dua), které mohou pronášet kdykoli a kdekoli bez rituální očisty. Velkou podporou je 

pro muslimy velká soudržná rodina. Pokud se muslim nachází v zahraničí, je pro něj oporou 

muslimská komunita. V České republice se nachází např. v Brně, Praze nebo v Teplicích.  

(3, 4) 

 

4.11 Víra – životní hodnoty 

     Islám je náboženstvím sociálním, individualita zde ale není potlačena, naopak zdůrazněna. 

Je kladena zodpovědnost každého jedince před Bohem. Muslimové věří v boží moc nad 

osudem dobrým i zlým a v posmrtný život. Základními životními hodnotami, jež vyplývají 

z islámu, jsou vedle víry především rodina, zdraví, poctivost a osobní čest.  

     Věřící muslim se modlí pětkrát denně - před východem slunce, v poledne, odpoledne, po 

západu slunce a v noci. Nemocnému stačí tři modlitby za den nebo je od povinnosti modlit se 

zproštěn. Každá modlitba je spojena s povinností omývat se. Toto má věřícího připravit  

a zprostředkovat vnitřní navození klidu.  

     Rituální omytí se skládá z vypláchnutí úst, očí, uší, z omytí rukou po lokty a nohouh po 

kolena tekoucí vodou. Pokud není voda v dosahu, může být nahrazena pískem. Po očistě se 

muslim otáčí obličejem k Mekce. Muslim je považován za „znečištěného“, pokud krvácí, 

probíhá u něj zánětlivý proces, byl na toaletě, spal, byl v bezvědomí, měl pohlavní styk nebo 

po gynekologickém vyšetření.  
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     Muži a ženy se modlí zvlášť, nikdy ne ve společné místnosti. Každý pátek se muslimové 

společně modlí k mešitě „Mošé“, což je islámský kostel. Pro muže je toto povinné, pro ženy 

dobrovolné. Pro každého muslima je velmi důležitá možnost nerušeného soukromí pro 

modlitbu. Nikdy neprocházejte před tím kdo se modlí, ale projděte za jeho zády a nevyrušujte 

ho. (3, 4, 9, 11) 

 

4.11.1 Postavení žen 

     Postavení ženy v islámu nepředstavuje žádný problém. Postoj Koránu a prvních muslimů 

dosvědčuje, že žena je přinejmenším stejně tak životně důležitá jako muž a že není horší než 

muž, ani že nepatří k nějakému nižšímu živočišnému druhu. Islám povznesl ženy a uznal jim 

jejich náležitá lidská a občanská práva před více než 1400 lety. Muslimská žena má právo na 

lidskost, na podporu, výživu a ženské potřeby (kosmetika, šperky), na podporu v těhotenství  

a v období kojení, na výživu svých dětí, na vzdělání, právo volby manžela, volby zaměstnání, 

nosit hidžáb, což je rouška, kterou si muslimka zakrývá vlasy a krk. Dále má právo na 

rovnocennost před Bohem a vykonávání náboženských rituálů, nahlas vyjádřit názor, svědčit, 

na slib loajality (autoritám, panovníkovi apod.), na ochranu, na účast při džihádu, mít autoritu, 

dostat obvěnění, na nedotknutelnost osobního majetku, dědit, podnikat. Tvrzení, že hidžáb je 

jasným znakem utlačování a zotročování žen, je proto nelogické a zároveň velmi 

nespravedlivé, protože pokud islám ovlivnil postavení žen ve společnosti, učinil to výlučně 

způsobem kladným. (16) 

 

4.11.2 Muslimský svátek – Ramadán (měsíc půstu) 

     Tento svátek je devátý měsíc islámského měsíčního roku a trvá 28-30 dní. Islámské 

počítání času se liší od našeho gregoriánského kalendáře, měsíc ramadán tak za 33 let projde 

všemi ročními obdobími. Během tohoto měsíce nesmí muslim od východu do západu slunce: 

jíst, pít, mít pohlavní styk. V této době může odmítat perorálně podané léky, zejména ty, které 

se užívají dlouhodobě. Parenterální léčby a místně aplikovaných léků se tento zákaz netýká.  

     Těchto postních povinností jsou zproštěni nemocní, staří a slabí lidé, těhotné a kojící ženy, 

ženy v průběhu menstruace, cestující. Dny půstu musí být později uskutečněny. Smyslem je 

upevnění komunity. Ramadán je vnímán jako očista těla a duše. Začátek a konec Ramadánu 

se řídí podle měsíce. (5) 
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     V muslimských zemích neoslavují žádné z našich tradičních svátků, včetně Vánoc, 

Velikonoc, neslaví ani narozeniny, atd. Uznávají pouze dva svátky. Prvním z nich je Eid-ul-

fitr (Svátek konce půstu, Malý svátek nebo Svátek almužny), který připadá na první den  

10. měsíce islámského kalendáře. Druhým svátkem je Eid-ul-adha (Velký svátek nebo Svátek 

oběti) připadající na 10. den posledního měsíce islámského kalendáře, po ukončení poutě do 

Mekky. V tento den se konají zvláštní společné modlitby spojené s kázáním. Tomuto kázání 

by měl být přítomen každý muslim, muž i žena (platí to i pro ženy v období menstruace či 

šestinedělí, které se sice nemodlí, ale jsou přítomny shromáždění); věřící se vzájemně 

navštěvují, dávají si drobné dárky (zejména dětem) a přejí si zdraví, požehnání od Alláha  

a odpuštění hříchů. (3) 

 

4.12 Jiné 

4.12.1 Oblékání a zdobení 

     Islám je velmi citlivý na způsob oblékání a na ozdoby. Stránku oblékání islám bere vážně 

jako stránku slušnosti, skromnosti a cudnosti. Oděvní materiály, které mohou vzbuzovat 

nadutost nebo falešnou pýchu a marnost, jsou přísně zakázány. Islám muže varuje před 

používáním látek např. z čistého hedvábí nebo s drahými kameny a zlatými šperky, které by 

mohly oslabit nebo uvést do nebezpečí jeho charakter. Tyto jsou typické pouze pro ženskou 

přirozenost. Pěkný vzhled muže závisí ve vysoké mravnosti, příjemné povaze a zdravém 

chování. Ženy chodí zahaleny; míra zahalení se liší s ohledem na islámské školy nebo místní 

zvyklosti. Oděv by měl zakrývat celé tělo ženy, ruce po zápěstí, nohy po kotníky a šátek 

vlasy. Vidět mohou být pouze ruce a obličej. Oděv má být volný. V některých zemích si ženy 

zahalují i obličej s otvorem pro oči. Žena musí být zahalena pouze na veřejnosti, doma nosí 

oblečení, které zahaluje tělo od podpaží po kolena. (3, 5, 16) 

 

4.12.2 Hygienická péče 

     Muslimům, mužům i ženám, mimo rituální očistu je doporučováno holení tělesného 

ochlupení, axilární i pubické minimálně jedenkrát za čtyřicet dní. Muži by si měli nechat 

narůst vousy, vlasy nosí krátce střiženy a ženy dlouhé, aby účes nepřipomínal opačné pohlaví. 

Ženy by měly mít krátce zastřižené nehty. Při dentální hygieně se kromě zubního kartáčku  
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a pasty používají i kořeny nebo větvičky keře, které obsahují velké množství fluoridu, 

vitamínu C a chloridu. (3) 

 

4.12.3 Smrt a určení příčiny smrti 

     Od definice smrti, kdy srdce a plíce přestanou pracovat, islám již dnes ustoupil. Vlivem 

nových medicínských možností přijímají jako rozhodující smrt mozku. Transplantace orgánů 

je dovolena pouze od živého dárce jinému. Z mrtvého těla živému pacientovi není přípustná, 

pokud zemřelý nedal souhlas s dárcovstvím ještě za svého života. Souhlas rodiny se 

nepřipouští.  

     Pitva je zakázaná, protože tělo patří pouze Alláhu. Pitva může být povolena, pouze je-li 

potřeba určit příčinu smrti, předepisují-li to zákony dané země nebo poslouží-li to 

k lékařským výzkumům. Příbuzným je nutné vše vysvětlit a odůvodnit, proč se pitva provádí. 

Po ukončení se zahajuje rituální příprava. Příbuzní mohou požádat i o převoz do vlasti 

zemřelého. 

     Islám zakazuje pohřeb kremací. Po smrti se provádí následující rituály: celkové umytí 

zemřelého, všechny tělesné otvory musejí být očištěny tekoucí vodou, poté se tělo zabalí do 

bílého roucha. (4, 6, 9) 
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II VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

 

5 Výzkumné záměry 

1. Předpokládám, že více než polovina dotazovaných studentů bakalářského studia 

Ošetřovatelství a zdravotních sester si při ošetřování klientů jiné národnosti, etnika nebo 

kultury zjišťuje informace o jejich specifických potřebách pouze někdy. 

2. Domnívám se, že více než 40% zdravotních sester a více než 40% studentů bakalářského 

studia programu Ošetřovatelství si myslí, že v nemocnicích v České republice není brán ohled 

na specifické potřeby pacientů jiné národnosti, etnika či kultury. 

3. Předpokládám, že zdravotní sestry s praxí ve zdravotnictví se setkaly s klienty 

muslimského vyznání častěji než studenti bakalářského studia programu Ošetřovatelství. 

4. Myslím si, že účast na seminářích s tématikou multikulturního ošetřovatelství bude stejná 

jak u studentů bakalářského studia programu Ošetřovatelství, tak u zdravotních sester 

pracujících v nemocnici. 

5. Předpokládám, že zdravotní sestry již nestudující nemají potřebný dostatek informací 

k tomu, aby mohly uspokojovat specifické potřeby klientů muslimského vyznání, jako mají 

studenti bakalářského studia. 

6. Myslím si, že zdravotní sestry s vyšším stupněm vzdělání by častěji souhlasily s názorem 

respektovat přání pacientů – cizinců, která se vymykají zvyklostem v naší zemi než zdravotní 

sestry se středoškolským vzděláním. 

 

6 Metodika výzkumu 

6.1 Použitá metoda 

     Pro získání potřebných informací k dosažení vytyčených cílů a analýze dat jsem užila 

techniky dotazníkového šetření. Dotazníky jsem rozdala sestrám ve čtyřech nemocnicích 

po České republice. Dále jsem stejný počet anonymních dotazníků rozdala studentům 

bakalářského studia oboru ošetřovatelství. 

     Dotazník použitý pro můj výzkum má 18 otázek a bylo užito uzavřených otázek. 

     Vyhodnocení jsem prováděla po jednotlivých otázkách pomocí statistického vzorce    
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 fi = ( ni / n ) • 100 1 k určení procentuálního vyhodnocení otázek a pomocí využití grafů 

v programu Microsoft Excel.1 

 

6.2 Realizace výzkumu 

     Výzkum byl proveden během měsíce listopadu a prosince roku 2008 a v lednu roku 2009. 

Dotazníky jsem do jedné z nemocnic zaslala hlavní sestře s průvodním dopisem a s žádostí  

o možnost dotazníkového šetření. V ostatních nemocnicích jsem je rozdala osobně vrchním 

sestrám s prosbou, zda by je předaly k vyplnění zdravotním sestrám. Vybírala jsem si 

záměrně nemocnice ve větších městech, kde je větší pravděpodobnost muslimské populace. 

Oslovila jsem tyto nemocnice: 

♦ Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 

♦ Fakultní nemocnice v Motole v Praze 

♦ Fakultní nemocnice Brno 

♦ Fakultní nemocnice Hradec Králové 

♦ Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze 

♦ Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze 

     Z těchto šesti nemocnic, na které jsem se obrátila s prosbou o možnost dotazníkového 

šetření, jsem kladnou odpověď obdržela od čtyř, a to z Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady v Praze, Fakultní nemocnice v Motole v Praze, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní 

nemocnice Hradec Králové. Ostatní nemocnice nemohly dotazníky přijmout z důvodu 

velkého dotazníkového šetření z Ministerstva zdravotnictví a ostatních studentů, 

provádějících dotazníkové šetření. 

     Do nemocnic, které s vyplněním souhlasilo jsem celkem rozdala 150 dotazníků. Zpět se mi 

vrátilo 94 dotazníků; celková návratnost dotazníků od zdravotních sester tedy činila 62,7%. 

     Dále jsem rozdala 150 dotazníků studentům bakalářského studia Ošetřovatelství. Oslovila 

jsem studenty z Univerzity Pardubice, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a 2. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Zpět se mi vrátilo 76 dotazníků. Celková návratnost dotazníků od 

studentů tedy činila 50,7%. 

     Všechny dotazníky, které se mi vrátily zpět, byly vyplněné kompletně a dle mých 

představ, vyhodnoceny mohly být tedy všechny vrácené dotazníky. 

                                                 
1 fi – relativní četnost (%) ; ni – absolutní četnost (počet odpovědí) ; n - celkový počet respondentů   
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7 Výsledky dotazníkového šetření 

7.1 Vyhodnocení výzkumu 

Otázka č. 1   Jaké máte vzdělání? 

 Tab. č. 1 Vzdělání respondentů 

Vzdělání 
respondentů 

Počet 
sester  
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů  

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) Střední 
zdravotnická škola 

69 73% 0 0% 

b) Vyšší odborná 
    škola 15 16% 0 0% 

c) Vysoká škola 8 8% 0 0% 
d) Studujete 3 3% 76 100% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 1 Vzdělání respondentů 

 

     Šetřením jsem zjistila, že z celkového počtu dotazovaných zdravotních sester má 69 [73%] 

sester střední zdravotnickou školu, 15 [16%] sester vystudovalo vyšší odbornou školu a dále 

pak, že 8 [8%] sester je absolventek vysoké školy oboru bakalář. Z mého šetření dále pak 

vyplynulo, že 3 [3%] pracující sestry stále studují. 

     Dále jsem zjistila, že z celkového počtu dotazovaných studentů jich 76 [100%] studuje, 

žádný respondent mi neodpověděl, že je při studiu zaměstnán. 
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Otázka č. 2   Kolik let praxe jste do této doby absolvovala ve zdravotnictví? 

 Tab. č. 2 Délka praxe ve zdravotnictví 

Délka praxe ve 
zdravotnictví 

Počet sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) žádná/pouze ve 
    škole 

0 0% 46 61% 

b) 0 – 5 let 34 36% 26 34% 
c) 6 – 15 let 28 30% 4 5% 
d) nad 15 let 32 34% 0 0% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 2 Délka praxe ve zdravotnictví 

 

     Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že z 94 respondentů ze strany zdravotních sester má 

nejvíce 34 [36%] dotazovaných praxi v rozmezí 0 – 5 let, 28 [30%] sester absolvovalo praxi 

ve zdravotnictví v rozmezí 6 – 15 let a 32 [34%] dotazovaných sester má praxi nad 15 let. 

     Dále jsem zjistila, že ze 76 dotazovaných studentů před nástupem na vysokou školu 

absolvovalo praxi ve zdravotnictví v rozmezí 0 – 5 let 26 [34%] studentů. Praxi v rozmezí      

6 – 15 let mají 4 [5%] studenti. Praxi pouze ve škole má 46 [61%] studentů. Dále pak praxi ve 

zdravotnictví nad 15 let neabsolvoval žádný z dotazovaných studentů. 
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Otázka č. 3   Co si myslíte, že znamená pojem „multikulturní/transkulturní  

    ošetřovatelství?“ 

 Tab. č. 3 Pojem multikulturní/transkulturní ošetřovatelství 

Pojem 
multikulturní/transkulturní 

ošetřovatelství 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (fi) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) obor srovnávající studia a 
    praxi, který zohledňuje  
    individualitu, víru a  
    kulturu jedince či skupiny   
   stejných či odlišných kultur 

91 96% 72 95% 

b) obor zabývající se  
    problematikou kulturního  
    života ostatních jedinců 

3 3% 4 5% 

c) obor umožňující  
    komunikovat s kulturními  
    menšinami ve světě 

3 3% 0 0% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 3 Pojem multikulturní/transkulturní ošetřovatelství 

 

     Na otázku týkající se pojmu multikulturního/transkulturního ošetřovatelství odpovědělo 

z celkového počtu 94 zdravotních sester 91 [96%] sester správně, a to že, je to obor 

srovnávající studia a praxi, který zohledňuje individualitu, víru a kulturu jedince či skupiny 

stejných či odlišných kultur. Pouze 3 [3%] si myslí, že je to jak obor, zabývající se 

problematikou kulturního života ostatních jedinců, tak i obor, umožňující komunikovat 

s kulturními menšinami ve světě. 
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     Z řad studentů bakalářského studia Ošetřovatelství si 72 [95%] myslí, že je to obor 

srovnávající studia a praxi, který zohledňuje individualitu, víru a kulturu jedince či skupiny 

stejných či odlišných kultur. A pouze 4 [5%] studenti se domnívají, že je to obor zabývající se 

problematikou kulturního života ostatních jedinců. Žádný ze studentů si nemyslí, že by to byl 

obor umožňující komunikovat s kulturními menšinami ve světě. 

 

Otázka č. 4   Kolik máte informací o problematice multikulturního  ošetřovatelství? 

 Tab. č. 4 Množství informací o multikulturním ošetřovatelství 

Množství informací 
o multikulturním 

ošetřovatelství 

Počet 
sester  
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů  

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) tento pojem  
    neznám 

27 28% 4 5% 

b) částečné znalosti o  
    této problematice 

58 62% 64 84% 

c) hlubší znalosti 6 6% 6 8% 
d) zájem o tuto  
    problematiku 

4 4% 2 3% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 4 Množství informací o multikulturním ošetřovatelství 

 

     Zde jsem dotazníkovým šetřením zjistila, že 27 [28%] sester a 4 [5%] studentů pojem 

multikulturní ošetřovatelství nezná, 58 [62%] sester a 64 [84%] studentů má částečné znalosti 

o této problematice. Dále jsem zjistila, že 6 [6%] zdravotních sester a 6 [8%] studentů má 

hlubší znalosti o problematice multikulturního ošetřovatelství. Pouze 4 [4%] sestry a 2 [3%] 

studenti se o tuto problematiku zajímají. 
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Otázka č. 5   Jaké používáte zdroje informací k této problematice? (uveďte i více  

                        možností) 

 Tab. č. 5 Zdroje informací 

Zdroje 
informací 

Počet sester 
(ni) 

Počet sester  
v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) žádné 32 34% 20 26% 
b) knihy 13 14% 14 18% 
c) časopisy 33 35% 34 45% 
d) televizní  
    pořady 

21 22% 24 31% 

e) internet 33 35% 36 47% 
f) informace z  
   konferencí 

23 24% 16 21% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 5 Zdroje informací 

 

     Zjistila jsem, že 32 [34%] zdravotních sester a 20 [26%] studentů nepoužívá žádné zdroje 

informací, 13 [14%] sester a 14 [18%] studentů nejčastěji nahlíží do knih a 33 [35%] sester  

a 34 [45%] studentů čerpá informace z časopisů. Dále pak 21 [22%] sester a 24 [31%] 

studentů sbírá informace z televizních pořadů, 33 [35%] zdravotních sester a 36 [47%] 

studentů hledá informace o této problematice na internetu a 23 [24%] sester a 16 [21%] 

studentů čerpá informace z konferencí. 
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Otázka č. 6   Setkal/a jste se během své praxe s klientem muslimského vyznání? 

 Tab. č. 6 Setkání s muslimským klientem/klientkou 

Setkání 
s muslimským 

klientem/klientkou 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) ano 39 41% 2 3% 
b) ne 48 51% 68 89% 
c) nevím 7 8% 6 8% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 6 Setkání s muslimským klientem/klientkou 

 

     Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že s muslimským klientem se po dobu své praxe ve 

zdravotnictví setkalo 39 [41%] zdravotních sester a 2 [3%] studenti. 48 [51%] sester a 68 

[89%] studentů odpovědělo, že se s muslimským klientem v nemocnici nesetkalo. Dále pak 7 

[8%] zdravotních sester a 6 [8%] studentů neví, zda se s takovýmto klientem setkalo. 
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Otázka č. 7   V čem se liší přístup v ošetřovatelské péči ke klientům muslimského  

                         vyznání od klientů např. nevěřících? (uveďte i více možností) 

 Tab. č. 7 Odlišnosti přístupu v ošetřovatelské péči 

Odlišnosti přístupu 
v ošetřovatelské 

péči 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (fi) 

a) stravování 86 91% 70 92% 
b) možnosti návštěv 
    příbuzných 

25 26% 30 39% 

c) dodržováním  
    hygieny 

55 58% 58 76% 

d) vylučování 16 17% 24 31% 
e) oblékání 72 76% 70 92% 
f) podávání léků 6 6% 14 18% 
g) žádný rozdíl není 4 4% 0 0% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 7 Odlišnosti přístupu v ošetřovatelské péči 

 

     Výzkum mi ukázal, že 86 [91%] zdravotních sester a 70 [92%] studentů si myslí, že 

přístup v ošetřovatelské péči ke klientům muslimského vyznání se liší ve stravování, 25 

[26%] sester a 30 [39%] studentů se domnívá, že se přístup liší v možnosti návštěv 

příbuzných a 55 [58%] sester a 58 [76%] studentů uvádí, že odlišnost je v dodržování 

hygieny. Dále jsem zjistila, že 16 [17%] sester a 24 [31%] studentů si myslí, že je odlišný 

způsob vylučování, 72 [76%] sester a 70 [92%] studentů udává, že je rozdíl v oblékání, dále 

pak 6 [6%] sester a 14 [18%] studentů si myslí, že se liší způsob podávání léků a 4 [4%] 

sestry si myslí, že v přístupu ošetřovatelské péče není žádný rozdíl od ostatních klientů. Toto 

si však nemyslí žádný z dotazovaných studentů. 
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Otázka č. 8   Měl/a jste někdy možnost účastnit se semináře s tématikou  

    multikulturního ošetřovatelství? 

 Tab. č. 8 Účast na semináři multikulturního ošetřovatelství 

Účast na 
semináři 

multikulturního 
ošetřovatelství 

Počet sester 
(ni) 

Počet sester  
v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) ano 20 21% 18 24% 
b) ne 74 79% 58 76% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 8 Účast na semináři multikulturního ošetřovatelství 

 

     Pomocí dotazníkového šetření jsem dospěla k tomu, že 20 [ 21%] zdravotních sester a 18 

[24%] studentů se účastnilo semináře s tématikou multikulturního ošetřovatelství a 74 [79%] 

sester a 58 [76%] studentů se semináře s touto problematikou nikdy neúčastnilo. 
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Otázka č. 9   Pokud jste se někdy účastnil/a semináře s tématikou multikulturního  

    ošetřovatelství, při jaké činnosti Vám to pomohlo v praxi? (uveďte i více  

    možností) 

 Tab. č. 9 Uplatnění informací ze semináře multikulturního ošetřovatelství v praxi 

Uplatnění 
informací ze 

semináře 
multikulturního 
ošetřovatelství v 

praxi 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) dodržování  
    osobní hygieny 
    klienta 

11 55% 4 28% 

b) možnosti výběru  
    diety 

11 55% 6 33% 

c) přístup při  
    vyšetření  
    ke klientovi 

13 65% 18 100% 

d) pochopení  
    způsobu  
    oblékání 

13 65% 6 33% 

n 20 100% 18 100% 
 

 
 Obr. 9 Uplatnění informací ze semináře multikulturního ošetřovatelství v praxi 

 

     Na tuto otázku odpovídali pouze zdravotní sestry a studenti, kteří se účastnili semináře 

s tématikou multikulturního ošetřovatelství. Vyšlo mi, že informace získané ze semináře 

uplatnilo v praxi 11 [55%] zdravotních sester a 4 [28%] studenti při dodržování osobní 

hygieny klienta, 11 [55%] sester a 6 [33%] studentů při možnosti výběru diety a 13 [65%] 

sester a 18 [100%] studentů tyto informace využilo během přístupu při vyšetření ke klientovi. 
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Dále pak, že 13 [65%] sester a 6 [33%] studentů tak pochopilo způsob oblékání muslimských 

klientů. 

 

Otázka č. 10   Myslíte si, že cizinců ve vašem zdravotnickém zařízení v posledních  

        letech přibylo? 

 Tab. č. 10 Nárůst počtu cizinců ve zdravotnictví 

Nárůst počtu 
cizinců ve 

zdravotnictví 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester 

 v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) rozhodně ano 74 79% 58 76% 
b) počet cizinců  
    zůstává stejný 

16 17% 14 18% 

c) o tuto  
    problematiku  
    se nezajímám 

4 4% 4 5% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 10 Nárůst počtu cizinců ve zdravotnictví 

 

     Dotazníkovým šetřením jsem se dozvěděla, že 74 [79%] zdravotních sester a 58 [76%] 

studentů si myslí, že cizinců ve zdravotnickém zařízení kde pracují rozhodně přibylo, 16 

[17%] sester a 14 [18%] studentů se domnívá, že počet cizinců ve zdravotnické zařízení 

zůstává stejný a 4 [4%] sestry a 4 [5%] studenti se o tuto problematiku nezajímají. 

 

 

 

 



 36

Otázka č. 11   Vyskytovaly se v průběhu léčby cizince nějaké potíže? (uveďte i více  

                           možností) 

 Tab. č. 11 Výskyt potíží v průběhu léčby cizince 

Výskyt potíží 
v průběhu léčby 

cizince 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) nesetkal/a jsem se  
    s problémy 

23 24% 16 21% 

b) jak vysvětlit  
    způsob léčby 

30 32% 20 26% 

c) obtíže se  
    stravováním 

9 9% 2 2% 

d) problémy  
    s komunikací 

65 69% 50 65% 

e) odlišnosti  
    životního stylu 

16 17% 8 11% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 11 Výskyt potíží v průběhu léčby cizince 

 

     Pomocí dotazníkového šetření jsem došla k tomu, že 23 [24%] zdravotních sester a  

16 [21%] studentů se při ošetřování cizince nesetkalo s problémy, 30 [32%] sester a 20 [26%] 

studentů mělo problém, jak vysvětlit způsob léčby, dále pak 9 [9%] sester a 2 [2%] studenti se 

setkali s obtížemi se stravováním, nejvíce, a to 65 [69%] sester a 50 [65%] studentů uvádí 

problémy s komunikací a 16 [17%] sester a 8 [11%] studentů se setkávalo s problémy 

týkajících se odlišností životního stylu cizinců. 
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Otázka č. 12   Myslíte si, že je třeba respektovat přání pacientů – cizinců, která se  

        vymykají zvyklostem v naší zemi? (př. stravování, náboženské zvyklosti,  

        návštěvy apod.) 

 Tab. č. 12 Respektování přání cizinců ve zdravotnictví 

Respektování přání 
cizinců ve 

zdravotnictví 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) rozhodně ano,  
    pokud to situace  
    ve zdravotnickém  
    zařízení dovolí 

77 82% 72 95% 

b) cizinci by se měli 
    přizpůsobit provozu 
    zdravotnického  
    zařízení 

17 18% 4 5% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 12 Respektování přání cizinců ve zdravotnictví 

 

     V této otázce, zabývající se respektováním přání pacientů – cizinců, které se vymykají 

zvyklostem v naší zemi jsem zjistila, že 77 [82%] zdravotních sester a 72 [95%] studentů 

bakalářského studia Ošetřovatelství si myslí, že by se tato přání měla rozhodně respektovat, 

pokud to situace ve zdravotnickém zařízení dovolí. Dále jsem zjistila, že 17 [18%] sester  

a pouze 4 [5%] studenti si myslí, že by se měli cizinci přizpůsobit provozu zdravotnického 

zařízení. 
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Otázka č. 13   Při vyplňování osobních údajů o pacientovi – cizinci do sesterské  

       dokumentace zjišťujete i náboženské vyznání klienta? 

 Tab. č. 13 Údaje v sesterské dokumentaci o vyznání klienta 

Údaje v sesterské 
dokumentaci o 
vyznání klienta 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet sester  
v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) ano, vždy 43 46% 10 13% 
b) nikdy, není to 
    důležitě pro další  
    ošetřování pacienta 

3 3% 0 0% 

c) nikdy, tato otázka 
    není zahrnuta  
    v ošetřovatelské  
    dokumentaci 

14 15% 28 37% 

d) dle situace 34 36% 38 50% 
n 94 100% 76 100% 

 

 
 Obr. 13 Údaje v sesterské dokumentaci o vyznání klienta 

 

     Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že 43 [46%] zdravotních sester a 10 [13%] studentů 

do sesterské dokumentace vyplňují údaje o náboženském vyznání pacienta vždy. Pouze  

3 [3%] sestry tyto údaje do dokumentace nikdy nevyplňují, protože se domnívají, že to není 

důležité pro další ošetřování pacienta. 14 [15%] dotazovaných zdravotních sester a 28 [37%] 

studentů odpovědělo, že tyto údaje také nevyplňují nikdy, protože tato otázka není zahrnuta 

v ošetřovatelské dokumentaci a 34 [36%] sester a 38 [50%] studentů tyto údaje vyplňují 

pouze dle aktuální situace a stavu pacienta. 
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Otázka č. 14   V případě jazykové bariéry máte možnost přivolání tlumočníka? 

 Tab. č. 14 Možnost přivolání tlumočníka 

Možnost 
přivolání 

tlumočníka 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) ano 66 70% 16 21% 
b) ne 17 18% 4 5% 
c) nevím 11 12% 56 74% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 14 Možnost přivolání tlumočníka 

 

     Dotazníkové šetření ukázalo, že 66 [70%] zdravotních sester a 16 [21%] studentů 

bakalářského studia Ošetřovatelství mají v případě jazykové bariéry možnost přivolání 

tlumočníka, 17 [18%] sester a 4 [5%] studenti tuto možnost nemají a 11 [12%] sester  

a 56 [74%] studentů nevědí o možnosti přivolání tlumočníka ve zdravotnickém zařízení. 
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Otázka č. 15   Setkal/a jste se během své praxe s klientem, který by trval na zvláštních  

        požadavcích během svého ošetřování a léčení? 

 Tab. č. 15 Klient se zvláštními požadavky 

Klient se 
zvláštními 
požadavky 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) ano 49 52% 24 32% 
b) ne 45 48% 52 68% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 15 Klient se zvláštními požadavky 

 

     Šetřením jsem došla k tomu, že s klientem, který trval na zvláštních požadavcích během 

ošetřování a léčení se setkalo během své praxe 49 [52%] zdravotních sester a 24 [32%] 

studentů bakalářského studia Ošetřovatelství. S takovýmto klientem se nesetkalo 45 [48%] 

sester a 52 [68%] studentů. 
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Otázka č. 16   Myslíte si, že je v nemocnicích České republiky brán ohled na specifické  

        potřeby pacientů jiné národnosti, etnika nebo kultury? 

 Tab. č. 16 Ohled na specifické potřeby pacientů v ČR 

Ohled na 
specifické 
potřeby 

pacientů v ČR 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) ano 61 65% 16 21% 
b) ne 33 35% 60 79% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 16 Ohled na specifické potřeby pacientů v ČR 

 

     Dotazníkovým šetřením jsem dospěla k tomu, že 61 [65%] zdravotních sester a 16 [21%] 

studentů si myslí, že v nemocnicích v ČR je brán ohled na specifické potřeby pacientů jiné 

národnosti, etnika nebo kultury. Toto si však nemyslí 33 [35%] sester a 60 [79%] studentů. 
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Otázka č. 17   Pokud si myslíte, že není, zaškrtněte z jakého důvodu (uveďte i více  

                           možností) 

 Tab. č. 17 Důvod, proč není brán ohled na specifické potřeby pacientů 

Důvod, proč není 
brán ohled na 

specifické potřeby 
pacientů 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů 
v % (f i) 

a) nedostatečná  
    znalost této  
    problematiky 

15 45% 36 60% 

b) nedostatek času  
    sester zabývat se  
    touto problematikou 

22 67% 34 56% 

c) nezájem sester  
   zabývat se touto  
   problematikou 

6 18% 34 56% 

d) jazyková bariéra 23 70% 48 80% 
n 33 100% 60 100% 

 

 
 Obr. 17 Důvod, proč není brán ohled na specifické potřeby pacientů 

 

     Na tuto otázku odpovídali pouze zdravotní sestry a studenti, kteří odpověděli na otázku 

číslo 16 „ne“. Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že 15 [45%] sester a 36 [60%] studentů si 

myslí, že důvodem proč není brán ohled na specifické potřeby pacientů jiné národnosti, etnika 

nebo kultury v nemocnicích v ČR je nedostatečná znalost této problematiky. 22 [67%] sester 

a 34 [56%] studentů se domnívá, že je to nedostatkem času sester zabývat se touto 

problematikou. Dále jsem zjistila, že 6 [18%] sester a 34 [56%] studentů uvádí, že je problém 
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v nezájmu sester zabývat se touto problematikou a nejvíc, tedy 23 [70%]  zdravotních sester  

a 48 [80%] studentů si myslí, že je důvodem jazyková bariéra. 

 

Otázka č. 18   Pokud ošetřujete pacienta jiné národnosti, etnika nebo kultury,  

        informujete se o jeho specifických potřebách? 

 Tab. č. 18 Vyhledávání informací o specifických potřebách pacienta 

Vyhledávání 
informací o 
specifických 

potřebách pacienta 

Počet 
sester 
(ni) 

Počet 
sester  

v % (f i) 

Počet 
studentů 

(ni) 

Počet 
studentů  
v % (f i) 

a) ano, vždy 32 34% 20 26% 
b) někdy 57 61% 54 71% 
c) ne, nepokládám to  
    za důležité 

5 5% 2 3% 

n 94 100% 76 100% 
 

 
 Obr. 18 Vyhledávání informací o specifických potřebách pacienta 

 

     Pomocí dotazníkového šetření jsem zjistila, že 32 [34%] zdravotních sester a 20 [26%] 

studentů si vyhledává informace o specifických potřebách vždy, když ošetřují pacienta jiné 

národnosti, etnika nebo kultury. 57 [61%] sester a 54 [71%] studentů se o specifických 

potřebách pacienta – cizince informuje pouze někdy. Dále jsem zjistila, že 5 [5%] zdravotních 

sester a 2 [3%] studenti si tyto informace nevyhledávají vůbec, protože to nepokládají za 

důležité. 
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8 Diskuse 

 

     Získaná a zpracovaná data z dotazníků jsem porovnávala se stanovenými výzkumnými 

záměry a posuzovala jsem jejich platnost. 

 

VÝZKUMNÝ ZÁM ĚR č. 1:   Předpokládám, že více než polovina dotazovaných 

studentů bakalářského studia Ošetřovatelství a zdravotních sester si při ošetřování 

klientů jiné národnosti, etnika nebo kultury zjišťuje informace o jejich specifických 

potřebách pouze někdy. 

 

     S tímto výzkumným záměrem souvisí otázka č. 18, jejímž cílem bylo zjistit, zda si 

dotazovaní respondenti zjišťují informace o specifických potřebách pacientů – cizinců během 

jejich ošetřování. 

     Respondenti měli možnost výběru ze 3 možných odpovědí. Z celkového počtu 94 

zdravotních sester a 76 studentů bakalářského studia Ošetřovatelství odpovědělo 32 [34%] 

zdravotních sester a 20 [26%] studentů, že si informace o specifických potřebách pacientů – 

cizinců zjišťují vždy, když takového pacienta ošetřují. 57 [61%] zdravotních sester a 54 

[71%] studentů si informace zjišťují pouze někdy. Zbylých 5 [5%] zdravotních sester a 2 

[3%] studenti si informace o specifických potřebách pacientů nevyhledávají vůbec, protože to 

nepokládají za důležité. 

     Po srovnání mého výzkumu s výzkumem na téma Cizinec na našem lůžkovém oddělení, 

který provedla Bc. Katarína Zábojníková v roce 2007/2008 mezi všeobecnými sestrami ve 

Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně se mi potvrdilo to, že důležité informace o specifických 

potřebách si respondenti nejčastěji zjišťují pouze pokud je to nezbytné. Ve svém výzkumu  

Bc. Katarína Zábojníková uvádí, že takto odpovídalo, podobně jako v mém výzkumu, nejvíce 

a to 71 [60,68%] respondentů. 

     Z vyhodnocení vyplývá, že se mi výzkumný záměr potvrdil . Informace si pouze někdy 

zjišťuje 61% zdravotních sester a 71% studentů bakalářského studia Ošetřovatelství. 
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VÝZKUMNÝ ZÁM ĚR č. 2:   Domnívám se, že více než 40% zdravotních sester  

a více než 40% studentů bakalářského studia programu Ošetřovatelství si myslí, že 

v nemocnicích v České republice není brán ohled na specifické potřeby pacientů jiné 

národnosti, etnika či kultury. 

 

     Související otázka s tímto výzkumným záměrem je otázka č. 16, která měla za cíl zjistit, 

zda si respondenti myslí, že je v nemocnicích v České republice brán ohled na specifické 

potřeby pacientů – cizinců. 

     Dotazovaní respondenti měli možnost výběru ze 2 odpovědí. Z celkového počtu 

respondentů, kteří na tuto otázku odpovídali, si 33 [35%] zdravotních sester a 60 [79%] 

studentů bakalářského studia programu Ošetřovatelství myslí, že v nemocnicích v České 

republice na specifické potřeby pacientů – cizinců není brán ohled.  Dále pak si 61 [65%] 

zdravotních sester a 16 [21%] studentů myslí, že v nemocnicích v ČR je brán ohled na 

specifické potřeby pacientů – cizinců. 

     Tento výsledek výzkumu jsem porovnávala také s výzkumem Bc. Kataríny Zábojníkové, 

došly jsme k velmi podobným závěrům a to, že 76,92% respondentů ze strany všeobecných 

sester si myslí, že na specifické potřeby pacientů – cizinců v nemocnicích v ČR je brán ohled 

a pouze 23,08% respondentů uvádělo opačný názor z důvodu jazykové bariéry, podobně jako 

tomu bylo v mé práci. 

     Z výsledků výzkumu vyplývá, že tento výzkumný záměr se mi nepotvrdil.  

35% oslovených zdravotních sester a 79% studentů se domnívají, že na specifické potřeby 

pacientů – cizinců není v nemocnicích v České republice brán ohled. 

 

VÝZKUMNÝ ZÁM ĚR č. 3:   Předpokládám, že zdravotní sestry s praxí ve 

zdravotnictví se setkaly s klienty muslimského vyznání častěji než studenti bakalářského 

studia programu Ošetřovatelství. 

 

     Pro potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy byla důležitá otázka č. 6, zjišťující setkání 

s muslimským pacientem během své praxe ve zdravotnictví. 

     Z celkového počtu respondentů, kteří odpovídali na tuto otázku se s muslimským klientem 

setkalo 39 [41%] zdravotních sester a 2 [3%] studenti bakalářského studia programu 

Ošetřovatelství. 48 [51%] zdravotních sester a 68 [89%] studentů odpovědělo, že se 
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s muslimským klientem v nemocnici nesetkalo. Dále pak 7 [8%] zdravotních sester a 6 [8%] 

studentů neví, zda se s takovýmto klientem setkalo. 

     Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, že se mi tento výzkumný záměr potvrdil . 

S muslimským klientem se setkalo 41% zdravotních sester a pouze 3% studentů bakalářského 

studia programu Ošetřovatelství. 

 

VÝZKUMNÝ ZÁM ĚR č. 4:   Myslím si, že účast na seminářích s tématikou 

multikulturního ošet řovatelství bude stejná jak u studentů bakalářského studia 

programu Ošetřovatelství, tak u zdravotních sester pracujících v nemocnici. 

 

     Pro potvrzení nebo vyvrácení tohoto výzkumného záměru byla důležitá otázka č. 8, která 

zjišťuje, zda oslovení respondenti někdy měli možnost účastnit se semináře s tématikou 

multikulturního ošetřovatelství. 

     Respondenti měli na výběr ze 2 možných odpovědí. 20 [ 21%] zdravotních sester a 18 

[24%] studentů se účastnilo semináře s tématikou multikulturního ošetřovatelství a 74 [79%] 

zdravotních sester a 58 [76%] studentů se semináře s touto problematikou nikdy neúčastnilo. 

     Z vyhodnocení dotazníkového šetření vyplývá, že tento výzkumný záměr se mi 

nepotvrdil . Semináře s tématikou multikulturního ošetřovatelství se zúčastnilo pouze 21% 

zdravotních sester a 24% studentů bakalářského studia programu Ošetřovatelství.  

 

VÝZKUMNÝ ZÁM ĚR č. 5:   Předpokládám, že zdravotní sestry již nestudující 

nemají potřebný dostatek informací k tomu, aby mohly uspokojovat specifické potřeby 

klientů muslimského vyznání, jako mají studenti bakalářského studia. 

 

     S tímto výzkumným záměrem souvisela otázka č. 7, která měla za cíl zjistit množství 

informací o odlišnostech přístupu v ošetřovatelské péči ke klientům muslimského vyznání od 

klientů např. nevěřících. 

     Respondenti měli na výběr ze 7 nabízených možností. Z celkového počtu oslovených 

respondentů odpovědělo 86 [91%] zdravotních sester a 70 [92%] studentů, že se přístup liší 

ve stravování klientů, 25 [26%] sester a 30 [39%] studentů - v možnosti návštěv příbuzných, 

55 [58%] zdravotních sester a 58 [76%] studentů uvedlo, že odlišnost je v dodržování 

hygieny. 16 [17%] sester a 24 [31%] studentů označilo odlišnosti ve způsobu vylučování, 72 

[76%] sester a 70 [92%] studentů také správně uvedlo, že je rozdíl v oblékání, 6 [6%] sester  



 47

a 14 [18%] studentů se domnívá, že se liší způsob podávání léků. Dále si 4 [4%] zdravotní 

sestry myslí, že v přístupu ošetřovatelské péče není žádný rozdíl od ostatních klientů, toto si 

však nemyslí žádný z dotazovaných studentů. 

     Výzkum pomocí dotazníkového šetření ukázal, že se mi tento výzkumný záměr potvrdil , 

protože si 4% respondentů ze strany zdravotních sester myslí, že v přístupu v ošetřovatelské 

péči není žádný rozdíl od ostatních klientů, což je chybná odpověď. Z oslovených studentů 

takto neodpověděl žádný, což bylo správně. 

 

VÝZKUMNÝ ZÁM ĚR č. 6:   Myslím si, že zdravotní sestry s vyšším stupněm 

vzdělání by častěji souhlasily s názorem respektovat přání pacientů – cizinců, která se 

vymykají zvyklostem v naší zemi než zdravotní sestry se středoškolským vzděláním. 

 

     Otázky, které souvisely s tímto výzkumným záměrem byly otázka č. 1 a č. 12, jejichž 

cílem bylo zjistit stupeň vzdělání dotazovaných zdravotních sester a jejich názor na 

respektování přání pacientů – cizinců, která se vymykají zvyklostem v naší zemi. 

     Z celkového počtu 94 dotazovaných zdravotních sester odpovídalo 23 vysokoškolsky 

vzdělaných sester a 71 zdravotních sester s vystudovanou střední zdravotnickou školou. 20 

[87%] sester s vysokou nebo vyšší odbornou školou si myslí, že by se přání pacientů – cizinců 

měla respektovat. Tento názor nemají 3 [13%] zdravotní sestry s tímto vzděláním. Dále pak 

56 [79%] zdravotních sester se střední zdravotnickou školou se domnívá, že by se tato přání 

měla respektovat. 15 [21%] středoškolsky vzdělaných sester si však myslí, že takováto přání 

není třeba respektovat. 

     Z vyhodnocení výsledků vyplývá, že se mi tento výzkumný záměr potvrdil . S názorem 

respektovat přání pacientů – cizinců souhlasilo 87% zdravotních sester s vystudovanou 

vysokou nebo vyšší odbornou školou a 79% středoškolsky vzdělaných zdravotních sester. 
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Závěr 

 

     Cílem mé práce bylo nastínit problematiku islámské kultury a její specifika ve vztahu 

k ošetřovatelské péči. Dále jsem se snažila zjistit množství informací o problematice 

multikulturního ošetřovatelství mezi zdravotními sestrami a studenty bakalářského studia 

programu Ošetřovatelství. Zejména to, zda mají znalosti o islámské kultuře, náboženství  

a o jejich specificích v ošetřovatelské péči, nebo zda si tyto informace zjišťují během 

ošetřování pacientů jiné národnosti, kultury nebo etnika. Také mě zajímalo, zda zdravotní 

sestry v nemocnicích v ČR berou ohled na specifické potřeby pacientů – cizinců. 

 

     Domnívám se, že cílů se mi podařilo docílit a na všechny otázky se mi dostalo odpovědi. 

Práce měla upozornit na nutnost rozvoje a využívání multikulturního ošetřovatelství  

u pacientů – cizinců a zvláště tam, kde je prohloubena jazyková bariéra. Stále totiž ve 

většinové společnosti přetrvává neochota akceptovat odlišnosti jiných kultur. Aby se i tito 

pacienti cítili příjemně, musí se každý zdravotnický personál oprostit od všech předsudků  

a mediálních představ či pověr a poskytovat stejně kvalitní péči všem pacientům bez rozdílů. 

 

     V práci jsou uvedeny poznatky z výzkumu, který byl prováděn mezi zdravotními sestrami 

v některých nemocnicích po České republice a mezi studenty vysokých škol bakalářského 

studia programu Ošetřovatelství. Dotazníkové šetření ukázalo, že přetrvávajícím problémem 

je komunikace mezi pacientem – cizincem a zdravotnickým personálem. Nezáleží pouze na 

jazykové vybavenosti zdravotnického personálu, ale také na jazykové vybavenosti pacienta.  

O problémové komunikaci svědčí i srovnání výsledků mé práce s výzkumem na téma 

Multikulturní ošetřovatelská péče muslimské ženy během těhotenství a porodu, který 

provedla Bc. Zuzana Škorničková v roce 2007/2008 mezi porodními asistentkami v různých 

nemocnicích v České republice. Došly jsme k velmi podobným závěrům a odhalily stejné 

problémy převážně ve vzájemné komunikaci. Bc. Zuzana Škorničková uvádí, že problémy 

s komunikací označilo 89,9% ošetřovatelského personálu. V mém výzkumném šetření 

problémy s komunikací uvádí 69% zdravotních sester a 65% studentů bakalářského studia 

programu Ošetřovatelství. 
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     Z výsledku výzkumu dále vyplynulo, že si respondenti informace o specifických potřebách 

pacientů jiné kultury, náboženství a etnika zjišťují pouze někdy během jejich ošetřování. Mají 

nedostatečné znalosti o specifických potřebách pacientů – muslimů pro uspokojování jejich 

bio – psycho – sociálně spirituálních potřeb. Příčina nedostatku informací dle mého názoru 

vychází z toho, že se tato problematika nevyučuje na všech středních zdravotnických školách 

či na vysokých školách bakalářského studia Ošetřovatelství v takové míře, jako by bylo 

v dnešní době potřeba. Ten kdo má bližší zájem dozvědět se více o problematice 

multikulturního ošetřovatelství, se může sebevzdělávat na konferencích a seminářích na toto 

téma nebo si vyhledávat informace sám. Nejčastěji respondenti uváděli jako zdroj informací 

časopisy a internet. 

 

     Ke zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o daném tématu by mohlo pomoci 

vytvoření ošetřovatelských standardů péče nebo informačních programů přibližujících danou 

problematiku, které by byly dostupné na všech zdravotnických pracovištích. Myslím si také, 

že by se měla výuka multikulturního ošetřovatelství přesunout do vyšších ročníků 

zdravotnických škol, kdy studenti nejsou zaneprázdněni velkým množstvím nových informací 

a mohli by tak informace o daném tématu uplatňovat v praktické výuce již na středních 

zdravotnických školách. Stále totiž vyplývá, že ošetřovatelská péče je spíše zaměřená na 

odbornost, což je určitě přínosné, ale je nutné uplatňovat i principy multikulturního 

ošetřovatelství. Jen díky tomu může dojít ke zlepšení kvality a úrovně ošetřovatelské péče ve 

zdravotnických zařízení. 
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apod.  a podobně, a podobný 

atd.  a tak dále 

tj.  to jest 

tzn.  to znamená 

tzv.   tak zvaný 

viz.  k vidění 
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Příloha A - Model „vycházejícího slunce“ 
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Příloha B – Principy multikulturní ošet řovatelské péče 

 

1. Pro zdraví, léčbu a pocit pohody jednotlivců, rodin, skupin a institucí je nezbytná 

humánní péče respektující danou kulturu. 

2. Každá kultura má specifickou víru, hodnoty, zvyky, způsoby léčby a péče, které je 

potřeba zjistit, pochopit a využívat při poskytování péče lidem z odlišného kulturního 

prostředí. 

3. Adekvátní znalosti a dovednosti z transkulturního ošetřovatelství jsou nezbytné 

k zajištění smysluplné a bezpečné praxe. 

4. K lidským právům patří kulturní péče, která respektuje víru, hodnoty, zvyky a postupy 

dané kultury, jež jsou součástí ošetřovatelství a zdravotních služeb. 

5. Kulturně založená péče a postupy udržování dobrého zdravotního stavu se liší 

zejména mezi západním a východním kulturním prostředím. 

6. Předávání zkušeností o efektivních způsobech kulturní péče, nabývání přesvědčení  

      a porozumění tvoří základní poznatky transkulturního ošetřovatelství a slouží sestrám 

      jako návod k rozhodování. 

7. Poznatky a praxe laické a profesionální péče se často liší zejména úrovní a hloubkou 

vědomostí a praktickými zkušenostmi, proto je nutné si je u klienta ověřit dříve, než 

začneme s poskytováním jakýchkoli informací. 

8. Holistický přístup a adekvátní poznatky z transkulturního ošetřovatelství jsou 

nezbytné k pochopení rozdílných hledisek laiků a profesionálů, týkajících se 

světového názoru, jazyka, etnohistorie, příbuzenství, náboženství, technologií, 

ekonomických a politických faktorů a specificky kulturních hodnot, zvyků a způsobu 

péče o pohodu, zdraví a o nemocné osoby. 

9. Jádrem vzdělávání, výzkumu a praxe transkulturního ošetřovatelství je kulturně 

odlišný životní styl, způsob učení a péče o zdraví v různých etapách života lidí. 

10. Transkulturní ošetřovatelství vyžaduje porozumění sobě samému, vlastní kultuře, 

vlastnímu způsobu pronikání do jiných kultur a ochotu pomáhat jiným. 

11. Teorie, výzkum a praxe transkulturního ošetřovatelství se zabývají univerzálními 

      i rozdílnými jevy, které umožňují získat nové poznatky k realizaci humánní a na  

      vědeckém základě založené praxe. 
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12. Praxe (rozhodování a aktivita) transkulturního ošetřovatelství je založena převážně na 

poznatcích získaných výzkumem a hlubokým studiem jednotlivých kultur. Tyto 

poznatky jsou pak využívány při poskytování profesionální péče.  

13. Jsou to hodnoty, vývojové etapy života a zvyky dané kultury, jež mají zásadní význam 

pro udržování dobrého zdravotního stavu a pohody lidí nebo chování v určitých 

životních situacích. 

14. Transkulturní ošetřovatelství vyžaduje úzkou spolupráci klienta a sestry, aby došlo 

k rozhodnutí o individuální péči, její realizaci a dosažení očekávaných výsledků. 

15. Transkulturní ošetřovatelství využívá teorie kulturní péče k vytváření nových 

poznatků, které pak rozšiřuje, v praxi ověřuje a vyhodnocuje z hlediska dosažených 

výsledků 

16. Pozorování, spoluúčast a rozvaha jsou nedílnou součástí přístupu v interakci s klienty 

z jiného kulturního prostředí, jimž má být péče poskytnuta. 

17. Je důležité znát a chápat způsoby verbální a neverbální komunikace, její znaky, 

významy a dorozumívání, aby bylo možné dosáhnout očekávaných výsledků v péči. 

18. Sestry realizují transkulturní ošetřovatelství respektují lidská práva a uvědomují si, že 

se nemohou dopustit neetického chování a právně nepřijatelných rozhodnutí a činností 

a nebo nerespektovat kulturní tabu. 

19. Chápání klienta v kulturním kontextu tvoří základ vzájemné interakce, zhodnocení 

zdravotního stavu, celostní péče o jeho potřeby a naplnění jeho očekávání. 

20. Kulturně orientovanou léčbu a péči potřebují lidé, kteří utrpěli vážnou újmu, 

poškození nebo dehumanizaci z důvodů neznalosti kultury nebo nedostatečné péče. 

(11) 
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Příloha C - Etický kodex práv pacientů 

 

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou 

s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho 

ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož  

      i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového způsobu  

      (tzv. kontinuálních návštěv) může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před 

zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu 

zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Kromě případů akutního ohrožení má být 

náležitě informován a případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. 

Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace  

      o dalších léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo  

      znát jména osob, které se na nich účastní. 

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně 

informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný 

právo na to, aby byl v souvislosti s programem léčby brán maximální ohled na jeho 

soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace, vyšetření a léčba jsou věcí 

důvěrnou a musí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě 

přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si 

tyto osoby nemocný sám nevybral. 

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zpráva a záznamy týkající se jeho léčby jsou 

považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna  

      i v případech počítačového zpracování. 

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností vyhovět jeho 

žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, 

může být pacient předán jinému ústavu, popř. tam převezen poté, když mu bylo 

poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto překladu a ostatních 

alternativách, které přitom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, 

musí překlad nejprve schválit. 
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8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má 

právo vědět předem, kteří lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou 

mu po propuštění k dispozici. Má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž 

bude jeho lékař informován o tom, jaká bude jeho další péče. 

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař 

rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas 

nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. 

Pacient může kdykoli, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, i když byl 

poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí 

respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, 

v níž se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat 

odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen. (12) 
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Příloha D - Průvodní dopis – žádost o dotazníkové šetření 

 

Dobrý den, 

dovolte mi, abych se nejprve představila. Jmenuji se Hana Škvrňáková a jsem studentkou 

třetího ročníku Univerzity Pardubice obor Všeobecná sestra. Touto cestou bych Vás chtěla 

požádat o nějaké informace ohledně dotazníkového šetření ve Vaší nemocnici. V rámci 

bakalářské práce se zabývám problematikou multikulturního ošetřovatelství. Ráda bych u Vás 

provedla dotazníkové šetření na téma „Multikulturní ošetřovatelská péče u klientů se 

specifickou náboženskou příslušností – muslimů“. Abych zvýšila kvalitu svého výzkumu, 

ráda bych provedla dotazníkové šetření ve Vašem zdravotnickém zařízení. Prosím Vás  

o odpověď, zda by dotazníkové šetření bylo možné a popřípadě jak postupovat dále.  

Předem děkuji za brzkou odpověď.  

S pozdravem, Škvrňáková Hana 
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Příloha E – Dotazník 

 

DOTAZNÍK  

 

Dobrý den, 

jmenuji se Hana Škvrňáková a jsem studentkou 3. ročníku studijního oboru Všeobecná sestra          

na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Dovoluji si Vás tímto oslovit               

a požádat  o spolupráci na výzkumu zabývajícím se „Multikulturní ošetřovatelskou péčí  

u klientů se specifickou náboženskou příslušností - muslimů“. Dotazník je anonymní  

a získaná data budou zpracována výhradně v rámci mé bakalářské práce. 

Odpovědi u jednotlivých otázek, prosím, zakroužkujte.  

                                                                                                        Předem děkuji za spolupráci. 

 

1. Jaké máte vzdělání? 

a) střední zdravotnická škola 

b) vyšší odborná škola 

c)  vysoká škola 

d) studujete 

 

2. Kolik let praxe jste do této doby absolvovala ve zdravotnictví? 

 a) žádná/pouze ve škole 

 b) 0 - 5 let 

 c) 6 - 15 let 

 d) nad 15 let 

 

3. Co si myslíte, že znamená pojem „multikulturní/transkulturní ošetřovatelství?“ 

a) obor, srovnávající studia a praxi, který zohledňuje individualitu, víru a kulturu  

    jedince či skupiny stejných či odlišných kultur 

b) obor, zabývající se problematikou kulturního života ostatních jedinců 

c) obor, umožňující komunikovat s kulturními menšinami ve světě 

 

 

 



 60

4. Kolik máte informací o problematice multikulturního ošetřovatelství? 

 a) tento pojem neznám 

 b) částečné znalosti o této problematice 

 c) hlubší znalosti 

d) zájem o tuto problematiku 

 

5. Jaké používáte zdroje informací k této problematice? (i více možností) 

 a) žádné 

 b) knihy 

 c) časopisy 

 d) televizní pořady 

 e) internet 

 f) informace z konferencí 

 

6. Setkal/a jste se během své praxe s klientem muslimského vyznání? 

 a) ano 

 b) ne 

 c) nevím 

 

7. V čem se liší přístup v ošetřovatelské péči ke klientům muslimského vyznání od klientů 

např. nevěřících? (i více možností) 

 a) stravování 

 b) možnosti návštěv příbuzných 

 c) dodržováním hygieny 

 d) vylučování 

 e) oblékání 

 f) podávání léků 

g) žádný rozdíl není 

 

8. Měl/a jste někdy možnost účastnit se semináře s tématikou multikulturního ošetřovatelství? 

 a) ano 

 b) ne 
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9. Pokud jste se někdy účastnila semináře s tématikou multikulturního ošetřovatelství, při jaké 

činnosti vám to pomohlo v praxi? (i více možností) 

a) dodržování osobní hygieny klienta 

b) možnosti výběru diety 

c) přístup při vyšetření ke klientovi 

d) pochopení způsobu oblékání 

 

10. Myslíte si, že cizinců ve vašem zdravotnickém zařízení v posledních letech přibylo? 

 a) rozhodně ano 

 b) počet cizinců zůstává stejný 

 c) o tuto problematiku se nezajímám 

  

11. Vyskytovaly se v průběhu léčby cizince nějaké potíže? (i více možností) 

 a) nesetkal/a jsem se s problémy 

 b) jak vysvětlit způsob léčby 

 c) obtíže se stravováním 

 d) problémy s komunikací 

 e) odlišnosti životního stylu 

 

12. Myslíte si, že je třeba respektovat přání pacientů – cizinců, která se vymykají zvyklostem 

v naší zemi? (př. stravování, náboženské zvyklosti, návštěvy apod.) 

 a) rozhodně ano, pokud to situace ve zdravotnickém zařízení dovolí 

 b) cizinci by se měli přizpůsobit provozu zdravotnického zařízení 

 

13. Při vyplňování osobních údajů o pacientovi – cizinci do sesterské dokumentace zjišťujete 

i náboženské vyznání klienta? 

 a) ano vždy 

 b) nikdy, není to důležité pro další ošetřování pacienta 

 c) nikdy, tato otázka není zahrnuta v ošetřovatelské dokumentaci  

 d) dle situace 
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14. V případě jazykové bariéry máte možnost přivolání tlumočníka? 

 a) ano 

 b) ne 

 c) nevím 

 

15. Setkal/a jste se během své praxe s klientem, který by trval na zvláštních požadavcích 

během svého ošetřování a léčení? 

 a) ano 

 b) ne 

 

16. Myslíte si, že je v nemocnicích České republiky brán ohled na specifické potřeby pacientů 

jiné národnosti, etnika nebo kultury? 

a) ano 

b) ne 

 

17. Pokud si myslíte, že není, zaškrtněte z jakého důvodu (i více možností) 

 a) nedostatečná znalost této problematiky 

 b) nedostatek času sester zabývat se touto problematikou 

 c) nezájem sester zabývat se touto problematikou 

 d) jazyková bariéra 

 

18. Pokud ošetřujete pacienta jiné národnosti, etnika nebo kultury, informujete se o jeho 

specifických potřebách? 

 a) ano, vždy 

 b) někdy 

 c) ne, nepokládám to za důležité 

 

 


