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Anotace 

     Bakalářská práce nazvaná Hodnocení kvality péče porodní asistentky na porodním sále  

se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. 

     Teoretická část je přehledem základních informací objasňujících problematiku kvality 

péče, zahrnuje objasnění pojmů standard, klinický audit, akreditace a registrace a je též 

sběrem informací a základních dat týkajících se vývoje profesní role porodní asistentky. 

     V praktické části jsou zahrnuty standardy péče v porodní asistenci vypracované autorkou, 

průběh a výsledky hodnocení kvality péče porodních asistentek na porodním sále Fakultní 

nemocnice Hradec Králové. 
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Úvod     
 
     V současné době je snahou všech odběratelů nemocniční péče dostat se do zdravotnického 

zařízení, které má osvědčení o poskytování kvalitní péče. Toto je impulsem pro zdravotnické 

instituce o taková osvědčení usilovat, aby se udržely v silném konkurenčním prostředí 

českého zdravotnického systému. 

     V České republice je sledování a hodnocení kvality poskytované péče aktuálním trendem. 

Cílem všech zdravotnických institucí působících v této republice je nebo by mělo být 

poskytovat péči na nejvyšší možné úrovni s přihlédnutím k aktuálním individuálním potřebám 

uživatelů péče a k nejnovějším poznatkům a objevům v medicíně, to vše při efektivním 

využívání disponibilních finančních zdrojů. Za účelem hodnocení úrovně kvality poskytované 

péče začaly vznikat standardy péče, které slouží jako vodítko jejího posuzování. Metodou 

hodnocení je pak provádění auditů, tedy kontrol dodržování jednotlivých kritérií těchto 

standardů. 

     V pěti kapitolách teoretické části bakalářské práce se zabývám kvalitou péče – jejími 

definicemi, historií sledování kvality a důvody pro její zvyšování, dále standardy, zejména 

významem a tvorbou standardů, a rovněž hodnocením jejich dodržování, tedy audity. 

V předposlední kapitole předkládám stručný nástin problematiky akreditace a registrace, 

 a konečně v kapitole poslední se zabývám profesním vývojem a kompetencemi současné 

porodní asistentky. 

     Praktickou část jsem vypracovala za účelem zhodnocení kvality péče poskytované 

porodními asistentkami klientkám na porodním sále Porodnické a gynekologické kliniky 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to prostřednictvím mnou vytvořených standardů péče 

v porodní asistenci a následným provedením auditu na porodním sále. 

     Praktická část zahrnuje sedm standardů, které mapují veškerou péči poskytovanou 

porodními asistentkami klientkám přijímaným bezprostředně ke spontánnímu porodu. 

Z důvodu rozsáhlých kompetencí porodní asistentky jsem se zaměřila pouze na tuto skupinu 

klientek s vyloučením klientek přijímaných k observaci na pokoj intenzivní péče umístěný 

rovněž na porodním sále této kliniky. 

 

 

 

 

 



 - 12 - 

Cíle práce 
 

     Cílem bakalářské práce je nabídnout čtenářům stručný přehled o metodách posuzování, 

měření a hodnocení kvality péče v porodní asistenci, o základních principech auditorské 

činnosti a o vývoji profesní role porodní asistentky. 

     Dalším cílem této práce je vytvořit Návrh standardu péče v porodní asistenci. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Kvalita péče 
 

     Kvalita poskytované zdravotní péče není dána sama o sobě, je nutné ji systematicky 

sledovat. V současnosti má každá nemocnice s dobře fungujícím managementem speciální 

úsek pro sběr a hodnocení dat o kvalitě poskytované péče. Na základě vyhodnocení těchto dat 

pak navrhuje kroky ke zlepšení. (5, 16) 

 

1.1 Kvalita péče – vymezení pojmu 
 

     Sledování a hodnocení kvality poskytované péče by mělo být součástí programu plynulého 

a stálého zvyšování kvality a efektivnosti v každé zdravotnické instituci. Kvalita péče může 

být vymezena několika definicemi: 

o jako souhrn výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, které jsou určeny 

potřebami obyvatelstva na základě poznatků lékařských věd a praxe (World Health 

Organization – WHO 1966),  

o jako stupeň dokonalosti poskytované péče ve vztahu k soudobé úrovni znalostí  

a technologického vývoje (WHO 1982),  

o jako stupeň, v němž péče poskytovaná zdravotnickými institucemi jednotlivcům 

nebo populacím zvyšuje pravděpodobnost optimálních zdravotních výsledků,  

je v souladu s aktuálními odbornými znalostmi a přináší spokojenost klientům  

i zdravotnickým pracovníkům. (2) 

      

     Zahraniční zdroje definují kvalitu jako: 

o excelentní úroveň,  

o pohybující se cíl.  

 

Komplexně se dá kvalitní péče charakterizovat jako péče účinná, včasná, dostupná, 

bezpečná, přiměřená zdravotnímu stavu jedince, kontinuální, ekonomicky efektivní, přijatelná 

pro klienty a uspokojující jejich individuální potřeby.  

Odpovědnost za kvalitu služeb, které poskytuje zdravotnické zařízení, nese vrcholový 

management (ředitel, náměstci ředitele, hlavní sestra) a střední management (primáři, vedoucí 
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oddělení, vrchní sestry), odpovědnost za kvalitu poskytnuté péče nesou příslušní odborní 

pracovníci. Základem kvalitní péče je profesionální přístup, týmová spolupráce a motivace 

zdravotnického personálu ke kvalitní práci. V opačném případě bude efektivita péče nízká 

 i přes velké úsilí sester/porodních asistentek. (2, 3, 6, 17) 

 

1.2 Systém kvality péče 
       
     Užití pojmu „systém kvality“ značí, že jde o provázání více prvků tvořících kvalitu. 

Systém kvality má za cíl zlepšit kvalitu zdravotnické péče a poskytovat ji podle požadavků  

a aktuálních potřeb klientů. (2) 

     Systém kvality ve zdravotnictví lze definovat jako „souhrn struktury organizace, jednotlivých 
odpovědností, procedur, procesů a zdrojů, které jsou potřebné k soustavnému zlepšování kvality 
poskytovaných zdravotnických služeb, jejichž konečným cílem je zlepšování zdravotního stavu, 
zvyšování kvality života a spokojenosti obyvatel, o něž pečují.“  (Gladkij, 2003, str. 289) 
 
     Systém kvality tudíž zahrnuje tvoření postupů, sběr dat a informací, tvorbu a přijetí 

standardů a konečně i hodnocení výsledků poskytované péče a služeb. Charakteristické je,  

že v systému kvality se nevěnuje pozornost pouze určitým projektům, ale veškeré činnosti 

provozované zdravotnickým zařízením. Systém kvality vede k lepším výsledkům v oblasti 

prevence i terapie, tudíž i k lepšímu zdravotnímu stavu obyvatelstva. (2) 

 

1.3 Historie sledování a hodnocení kvality péče 
 

     Historie monitorování a hodnocení kvality péče, dnes samostatného oboru, začala 

počátkem 20. století, kdy byl do amerického zdravotnictví zaveden standardizační  

a akreditační systém. Ten vedl k posuzování a hodnocení úrovně personální a technické 

vybavenosti zdravotnických zařízení a k udělování akreditačních certifikátů. (16) 

     Důraz na zajišťování kvalitní zdravotní péče se začal klást nejméně před dvěma desítkami 

let. Kvalita péče se sledovala již v roce 1985, kdy bylo posuzování úrovně a zvyšování kvality 

poskytované péče zařazeno mezi jeden z 38 cílů evropského programu Zdraví pro všechny  

do roku 2000. V současné době je kvalitní zdravotní péče stěžejním cílem strategického 

programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století. (5) 

     Trendy týkající se poskytování kvalitní péče pronikly i do českého zdravotnictví, 

zvyšování kvality zdravotní péče je zařazeno jako cíl číslo 16 „Řízení v zájmu kvality“ 

v Dlouhodobém programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky – 

Zdraví 21 (z roku 2002). Tento cíl obsahuje tři dílčí úkoly. (5, 21) 
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1.4 Parametry posuzování kvality péče 
      
     Během procesu monitorování a hodnocení kvality péče je posuzována řada parametrů. 

     V oblasti poskytované péče mezi parametry mimo jiné patří: postupy využité v diagnostice 

a léčbě, pooperační péče, kontinuita péče, postup při překladu klienta na jiná oddělení 

zdravotnického zařízení.  

     Další oblastí posuzování jsou parametry týkající se klienta, například bezpečnost, 

nezávislost a aktivní zapojení klienta do péče, edukace, individualizace péče. 

     V oblasti personální se jedná zejména o tyto parametry: dodržování Práv pacientů, ochrana 

citlivých dat o klientech, přístup k důstojnosti a soukromí klientů, vzdělávání ošetřujícího 

personálu, zapojení do výzkumu, profesionální zodpovědnost, péče o prostředí atd.  

     Významným hodnoceným parametrem je také vedení ošetřovatelské a zdravotnické 

dokumentace. (18, 22) 

 

1.4.1 Zdravotnická dokumentace, zásady jejího vedení 
      
     Zdravotnická dokumentace je základem kvalitní péče. Slouží k zajištění kontinuální 

ošetřovatelské péče – zdravotnický tým poskytující péči využívá dokumentaci k předávání 

informací o klientovi, ale zdravotnická dokumentace slouží i jako doklad o poskytnutí péče 

dle ordinací lékaře, také jako doklad, že tyto ordinace byly vzhledem ke zdravotnímu stavu 

jedince správné a účelné, jako doklad, že zdravotnický tým postupoval lege artis,  

a tedy se řídil standardy, a v neposlední řadě slouží i pro vědu a výzkum. (4, 23) 

     Propojením mezinárodních klasifikací NNN – NANDA International (North American 

Nursing Diagnosis Association International, Severoamerická asociace pro mezinárodní 

ošetřovatelskou diagnostiku), NIC (Nursing Interventions Classification, klasifikace 

ošetřovatelských intervencí) a NOC (Nursing Outcomes Classification, klasifikace 

ošetřovatelských cílů) vznikne komplexní ošetřovatelská dokumentace, na jejímž podkladě 

může být zdravotnickými pracovníky poskytována péče na nejvyšší úrovni. (7) 

     Základními právními dokumenty týkajícími se zdravotnické dokumentace jsou zákon  

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v pozdějším znění a vyhláška č. 385/2006 Sb.,  

o zdravotnické dokumentaci. Zákon stanovuje požadavky na vedení dokumentace a obsahuje 

výčet informací a dat, které musí správně vedená dokumentace obsahovat. 

     Zdravotnická dokumentace musí být vedena v souladu s platnými předpisy, na patřičné 

výši musí být i po stránce věcné (tedy musí být odborná) a také po stránce formální (čitelnost, 

provádění oprav atd.). (23) 
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     Ošetřovatelská (i lékařská) dokumentace musí obsahovat pravdivé záznamy opatřené 

datem, časem, podpisem a jmenovkou zdravotnického pracovníka, musí být čitelná, stále 

dostupná a pravidelně doplňovaná, psaná stručně, věcně a jasně v českém jazyce  

bez zbytečných zkratek.  

     K vyplňování dokumentace je podle zvyklostí jednotlivých pracovišť možné užívat 

barevné propisovací tužky, jejich používání ale nesmí postrádat systém. Vyloučené je zápisy 

provádět obyčejnou nebo smazatelnou tužkou a zápisy přelepovat. Při opravách musí být 

čitelný původní zápis, oprava musí být potvrzena jmenovkou a podpisem.  

     Každý zdravotnický pracovník je povinen chránit zdravotnickou dokumentaci  

před zneužitím, ztrátou, zcizením a nahlížením neoprávněných osob. (4, 23, 24) 

      

1.5 Důvody zvyšování kvality péče  
      
     Důvodů pro zvyšování kvality je celá řada. Jedná se o důvody forenzní,  

prestižní – nemocnice se snaží vytvořit si dobré jméno, image a zvýšit důvěru klientů  

a veřejnosti v zařízení, ekonomické – kvalitní péče umožňuje redukci nákladů, hospodárnost  

a růst efektivity. Dalším důvodem je i konkurenční prostředí a jeho diferenciace na základě 

kvality. Existují důkazy, že péče poskytována různými lékaři a v různých zdravotnických 

zařízeních  

je kvalitativně značně odlišná.  

     V neposlední řadě mezi důvody patří informovanost klientů přicházejících  

do zdravotnických institucí. Jejich požadavky na kvalitní péči se rok od roku zvyšují, klienti 

jsou vzdělanější v dané problematice a úkolem lékařů je na tyto podmínky adekvátně 

reagovat. 

     Vyšší úroveň kvality ve zdravotnických institucích by měla rovněž vést k omezení chyb, 

nežádoucích výsledků a neefektivně využitého času. (5, 22, 25) 

 

1.6 Systémy zabývající se řízením a zajišťováním kvality 
 

     V současnosti existuje ve světě několik systémů, zabývajících se monitorováním  

a hodnocením kvality poskytované zdravotní péče a akreditační činností.  
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1.6.1 Systém Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations  
 

     Systém Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO)  

se zabývá sledováním úrovně a kvality zdravotnictví, zlepšováním kvality péče a akreditací 

v oblasti ambulantní a primární péče, dlouhodobé a následné péče, domácí péče a péče 

v hospicích, v nemocnicích a klinických laboratořích. Tato nezávislá nezisková organizace 

(založená v USA) monitoruje a hodnotí kvalitu péče od roku 1951. 

     JCAHO vypracovává a vydává standardy (k poslední aktualizaci standardů došlo v roce 

1994), hodnotí činnost zdravotnických institucí na základě jejich žádosti (hodnotí  

se 500 ukazatelů v průběhu čtyř dnů) a vydává akreditační osvědčení.   

     Její dceřinou společností je JCI (Joint Commission International), která v roce 1999 vydala 

mezinárodní Standardy pro akreditaci nemocnic, laboratoří, pro medicínský transport  

a pro následnou péči. Tyto mezinárodní standardy se dělí do dvou oblastí – standardy týkající 

se potřeb pacienta (práva pacientů, souvislost péče atd.) a standardy týkající se funkce 

zdravotnického zařízení jako instituce (personální management, protiepidemická opatření, 

spokojenost pacientů atd.)  

     Na tvorbu i revizi standardů dohlíží skupina mezinárodních odborníků, prostřednictvím 

internetu jsou posuzovány i řadou jednotlivců z celého světa. Standardy vytvořené JCI slouží 

jako základ pro akreditaci a certifikaci zdravotnických institucí po celém světě. (6, 8, 9, 26)  

 

1.6.2 International Organisation for Standardization 
 

     International Organisation for Standardization (ISO), Mezinárodní organizace  

pro standardizaci, je celosvětovou federací národních standardizačních (akreditačních) 

institucí, sídlí v Ženevě. Účelem standardů ISO je vytvořit jednotná klasifikující kritéria. (6)  

 

 

1.6.3 Spojená akreditační komise 
 

     Spojená akreditační komise (SAK, vznik v roce 1998) stanovila standardy, které byly 

vydány jako metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví České republiky. Standardy se dělí 

do deseti oblastí.  

     Hlavním cílem komise je kontinuálně zvyšovat kvalitu a bezpečnost zdravotní péče 

pomocí provádění akreditace zdravotnických zařízení v rámci České republiky. SAK pomáhá 
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zdravotnickým zařízením připravit se na akreditaci, zajišťuje poradenskou činnost  

a publikační aktivity. (9, 27)  

 

1.6.4 Total Quality Management 
 

     Total Quality Management, TQM, čerpá inspiraci ze zkušeností japonských a amerických 

firem, na jejichž základě byl zřízen. Dbá na neustálé zlepšování a zvyšování kvality a snaží  

se dosáhnout stavu maximální efektivity a maximálního výkonu při využití všech dostupných 

lidských a materiálních zdrojů s co možná nejnižšími ekonomickými výdaji. 

     Hlavními principy tohoto systému je zaměření na spotřebitele, ve zdravotnictví tedy  

na klienty/pacienty, týmová spolupráce, odstranění personálních bariér a řízení lidských 

zdrojů. Konečným cílem je zaměření všech intervencí a činností na uspokojení individuálních 

potřeb a očekávání klientů. (9) 

 

1.6.5 European Foundation for Quality Management 
 

     Evropská nadace pro řízení kvality, EFQM, je nezisková organizace, která byla založena 

v roce 1988 čtrnácti, tehdy významnými, společnostmi. V současné době má více než  

700 členů. Jejím cílem je motivovat evropské instituce ke zlepšování jejich činnosti,  

a tím dosahovat vysokého stupně kvality a spokojenosti uživatelů jejich služeb. (9) 

 

1.7 Subjekty posuzující kvalitu 
 

     Úroveň kvality poskytované péče může být posuzována z různých pohledů. A to z pohledu 

klienta – nakolik byly uspokojeny jeho potřeby, do jaké míry strádal při jejich uspokojování, 

zda byla splněna jeho očekávání. Příjemce péče hodnotí i přístup, profesionalitu, aktivitu  

a jednání ošetřujícího personálu.   

     Další hodnocení kvality je z pohledu lékaře – zda došlo ke splnění diagnosticko 

terapeutického plánu a nakolik byl tento plán úspěšný.  

     Hodnocení probíhá taktéž z pohledu ošetřujícího personálu a konečně i z pohledu 

ošetřovatelského managementu, který hodnotí zejména efektivitu využití zdrojů. (10) 
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2 Standard  
 

     V průběhu vývoje medicíny, ošetřovatelství a porodní asistence vyvstal požadavek 

přesného hodnocení kvality poskytované péče. Vzhledem k tomu, že tyto vědní disciplíny  

lze označit za obory víceméně abstraktní, které se nezabývají konkrétními měřitelnými 

kritérii, bylo nutné vytvořit tabulkové normy, kterými by se dala úroveň poskytované péče 

posuzovat. 

 

2.1 Definice standardu 
 

     Standard je mezinárodně užívaný termín, který se dá charakterizovat několika způsoby. 

Jednotlivé definice se svojí podstatou od sebe neliší: 

o „standard je odborníky odsouhlasená úroveň poskytované zdravotní péče,  

která vzniká vytvořením a objasněním podmínek pro poskytování péče  

a připojením jednoznačných kritérií kvality“ (Vašátková, Ulrychová, 2007), 

o „standard je sestrami přijatá úroveň ošetřovatelské péče pro určitou skupinu 

pacientů či klientů, která ale nemůže být platná bez stanovených kritérií určených 

k hodnocení efektivity a kvality” 

(http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodika%20dysssy.htm),  

o pojem standard (či standardizace) se užívá pro zavádění a sladění jednotných, 

všeobecně identifikovatelných způsobů, norem a směrnic, jejichž účelem je využití 

standardů v široké oblasti, nejlépe mezinárodně. (5) 

 

     Ošetřovatelský standard je dohodnutá profesní norma kvality, která definuje kritéria 

kvalitní ošetřovatelské péče, jimiž by se měl řídit každý zdravotnický pracovník. Jedná  

se o závazný všeobecně platný předpis umožňující hodnocení a zaručující pocit bezpečí  

a jistoty pro klienty. Ošetřovatelský standard také poskytuje ochranu pro sestry před 

neopodstatněným a nespravedlivým postihem. Ošetřovatelské standardy udávají hranici 

minimální péče, která musí být klientovi poskytnuta.  

     Pro práci se standardy je nutné pochopit, za jakým účelem byly vytvořeny a jaký užitek 

bude z jejich používání pramenit. Důvodem jejich zavádění je i fakt, že každý zdravotnický 

pracovník má své vlastní „standardy“ v nepsané formě uložené ve svém podvědomí a podle 

těchto se při poskytování péče řídí. Problémem je však nejednotnost těchto individuálních 

standardů, a tudíž rozdíly mezi úrovní poskytované péče. 
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     Vydavatelem standardů v České republice je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 

profesní organizace sester/porodních asistentek a jednotlivé zdravotnické instituce. (6, 19) 

 

2.2 Typy standardů 
 

     Existuje celá řada druhů standardů, které ve zdravotnictví mají své uplatnění. Dají se 

rozdělit do třech základních skupin obsahujících další konkrétní standardy. Tyto skupiny jsou 

standardy provozní, standardy procesní a standardy výsledku. Žádná z těchto skupin nemá 

nadřazené postavení nad skupinami ostatními. (5) 

 

2.2.1 Provozní standardy 
 

     Provozní standardy (také zvané strukturální standardy) zahrnují předpoklady  

pro poskytování zdravotnické péče. Lze sem zařadit standardy pro personální zajištění 

jednotlivých pracovišť, standardy pro vzdělávání zdravotnických pracovníků, standardy  

pro výkon ošetřovatelské profese (kvalifikace lékařů a sester, požadovaná délka praxe, 

kompetence zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnických zařízeních 

atd.), standardy pro ošetřovatelskou péči (ošetřovatelský proces), standardy bezpečnosti, 

standardy pro materiálně technické vybavení pracovišť a standardy pro zdravotnickou 

dokumentaci. 

     Řadí se sem i stanovení minimálního počtu provedení určitých výkonů. Při splnění tohoto 

počtu se dá očekávat udržení či dokonce zlepšení kvality. Na gynekologicko-porodnických 

klinikách k takovým výkonům patří například minimální počet porodů za rok.  

     Provozní standardy bývají mnohdy podmíněny legislativně, jedná se například o zákon  

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nebo zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních. (2, 5, 6, 28) 

      

2.2.2 Procesní standardy 
 

     Procesní standardy zahrnují zejména jednotlivé pracovní postupy užívané v klinické praxi, 

ve světě známé pod označením „clinical practice guidelines“. Tímto se označují vypracovaná 

doporučení pro lékaře, která jim pomáhají ke správným rozhodnutím při terapii a zvyšují tak 

pravděpodobnost jejího úspěchu. Doporučení vycházejí z vědecky podložených údajů  

a klinických studií a opírají se o tzv. medicínu založenou na důkazech (evidence based 

medicine, EBM).  
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     Do procesních standardů se řadí i tzv. algoritmy neboli protokoly, tedy pevně stanovená 

kritéria a instrukce, podle kterých je nutné se v určitých jasně definovaných situacích řídit. 

Jejich účelem je zredukovat odchylky v léčení a zlepšit výsledky poskytnuté péče. 

     Mezi procesní standardy můžeme kromě výše popsaného zařadit i standardy pro jednotlivé 

ošetřovatelské postupy, standardy týkající se příjmu, překladu a propouštění klientů, 

standardy pro zajištění kontinuální péče a jiné. 

     V přímé ošetřovatelské péči o klienta se uplatňují zejména standardy pro jednotlivé 

ošetřovatelské zásahy (intervence), standardy všeobecné péče, standardy pro péči o klienty  

se speciálními potřebami, standardy pro klienty s jednotlivými klinickými stavy.  

     Tvorba standardů pro přímou ošetřovatelskou péči o klienta patří mezi profesionální 

kompetence sester/porodních asistentek. Standardy vytvořené pro přímou ošetřovatelskou 

péči musí být orientované na uspokojení individuálních potřeb klienta z holistického hlediska, 

tedy na uspokojení základních biologických potřeb, potřeb jistoty a bezpečí, lásky, 

sounáležitosti, sebeúcty a sebeaktualizace. Vytvořené standardy jsou instrukcí pro každou 

sestru/porodní asistentku, jakou úroveň péče by měla všem klientům poskytnout. (2, 5, 6, 28) 

 

2.2.3 Standardy výsledků péče 
 

     Tyto standardy zahrnují žádoucí a splnitelné výsledky, stanovují to, čeho by mělo být 

dosaženo nebo co by se mělo splnit. Mají funkci normy. Mohou se týkat výsledků 

jednotlivých zdravotnických zařízení (například výskyt nosokomiálních nákaz) nebo výsledků 

celého zdravotnického systému České republiky (například novorozenecká mortalita).  

     Ke standardům výsledků péče se řadí i úroveň spokojenosti klientů, jejíž průzkum některá 

zdravotnická zařízení provádějí na vlastní náklady vlastními silami, zatímco některá mohou 

být zařazena do celorepublikového sledování. (2, 5, 6, 28) 

 

 

2.3 Proces tvorby standardů 
 

     Proces standardizace ve zdravotnictví má své zvláštnosti. Vytvořené ošetřovatelské 

standardy nesmí být fixně dané, neboť aby péče podle nich poskytovaná byla skutečně 

kvalitní, musí respektovat vývoj a nové poznatky medicíny a adekvátně k nim se aktualizovat. 

Tvorba a používání standardů a sledování jejich dodržování jsou základem ke zlepšení kvality 

poskytované péče. 

     Cyklus tvorby standardů zahrnuje 4 aktivity: 
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o vytipování ošetřovatelských intervencí a činností v oblasti, v níž projevujeme 

snahu o zlepšení, 

o vytvoření standardů na tyto zásahy, pomocí kterých se snažíme o zlepšení, 

o kontrola prostřednictvím přímého pozorování sester/porodních asistentek,  

zda stanovené standardní postupy dodržují, 

o realizace nápravných kroků a zlepšujících opatření, jestliže zdravotnický personál 

stanovené standardní postupy nedodržuje. 

 

     Tvorba standardů nemá význam v případě, že zdravotnický personál nechce zvýšit kvalitu 

přímé ošetřovatelské péče, nedodržuje vypracované standardní postupy a nechce přijmout 

navrhovaná zlepšující opatření a také v případě, že pověřené osoby nesledují dodržování 

těchto postupů a neuskutečňují kroky směřující k nápravě. (5, 6) 

 

2.3.1 Tvorba standardů metodou DySSSy 
 

     Metoda DySSSy, z anglického Dynamic Standard Setting System, dynamický systém 

sestavování standardů, se sestává z osmi kroků. 

     První krok zahrnuje objasnění problému, kterého se standard bude týkat, charakteristiku 

cílové skupiny, tedy klientů, kterých se daný standard bude týkat, a konečně i stanovení 

reálného cíle (nebo cílů), kterého se bude zdravotnický tým snažit dosáhnout. 

     V druhém kroku se ke standardu připojují kritéria, a to kritéria struktury, kritéria procesu  

a kritéria výsledku. Kódují se pomocí písmen a číslic. Kritéria struktury pomocí písmene  

S a čísel 1 – 4, kdy pod číslem 1 se uvádějí pracovníci, pod číslem 2 je charakterizováno 

prostředí, pod číslem 3 se uvádějí pomůcky a pod číslem 4 veškerá nezbytná dokumentace. 

Kritéria procesu se značí písmenem P a daným číslem podle pořadí jednotlivých kroků, 

kritéria výsledků pak písmenem V a přiřazeným číslem. Kritéria se musí stanovit tak,  

aby byla dosažitelná, ale zároveň aby standard měl určitou úroveň odpovídající současným 

medicínským poznatkům a technické vybavenosti zdravotnického zařízení. 

     Kritéria procesu charakterizují, co je třeba u klienta udělat, a měla by začínat slovy 

Sestra/porodní asistentka vykoná, připraví, zhodnotí, edukuje, zkontroluje, zaznamená apod., 

kritéria výsledku pak značí, co můžeme očekávat, a měla by znít například klient předvede, 

klient prohlásí, dokumentace je apod. 

     Ve třetím kroku této metody následuje diskuse mezi členy zdravotnického týmu, rozbor 

jednotlivých kritérií a cílů a potvrzení jejich reálnosti a dosažitelnosti. Každý ze členů týmu 
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dostane prostor pro vyjádření svých připomínek a podnětů k vylepšení navrhovaného 

standardu. 

     Čtvrtý krok předchází samotnému vydání standardu a obnáší jeho prověření v praxi  

a hodnocení jeho účinnosti a použitelnosti. Zkoumá se i jeho kontrolovatelnost. Zjištěné 

nedostatky se v závěru tohoto kroku opravují a standard se doplňuje o nové poznatky. 

     V pátém kroku dostane standard jasné a věcné pojmenování. N toto je nutné klást důraz, 

neboť standardů vzniká velké množství a díky jejich pojmenování je snazší jejich archivace, 

třídění i vyhledávání. 

     Šestý krok, po splnění všech pěti předešlých, znamená vyhlášení platnosti standardu. 

Standard by měl být: odpovídající (relevant), pochopitelný (understandable), měřitelný 

(measureable), akceschopný (behaviourable) a dosažitelný (achievable), měl by tedy splňovat 

tzv. RUMBA pravidlo. 

     Sedmý krok zahrnuje tvorbu schématu pro kontrolu standardu – audit. Tento bývá součástí 

samotného standardu. Doporučuje se hodnotit všechna kritéria uvedená ve standardu  

(tedy kritéria S, P, V), aby bylo snadno zjistitelné, v které části, zda ve struktuře, procesu 

nebo výsledku, došlo k chybě. Blanket pro záznam auditorského šetření musí obsahovat 

metody monitorování, dále pak hodnocená kritéria označení stejným kódem jako  

ve standardu, tedy např. S1, S2, P1, P2, V1, V2, způsob hodnocení jednotlivých kritérií 

(pomocí slov splněno/nesplněno, znaků +/- atd.). Z formálního hlediska musí list k auditu 

obsahovat datum, název pracoviště, kde audit proběhl, a jméno nebo jména zúčastněných 

auditorů. Volitelně se mohou uvádět údaje jako například iniciály klienta, sestry/porodní 

asistentky, lékaře, hlavní a vedlejší diagnózy klienta apod.  

     Osmý krok zahrnuje změny, aktualizace a obměňování standardů v případě, že se objeví 

nové poznatky nebo že proběhlé auditorské šetření odhalí chyby. Přepracovaný standard, 

stejně jako standard v přípravné fázi, by se měl stát předmětem diskuse. (11, 22) 
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3 Klinický audit 
 

     V zájmu neustálého zvyšování kvality lékařské a ošetřovatelské péče a péče v porodní 

asistenci byl vytvořen systém provádění kontrol. Analýza výsledků těchto kontrol vedla 

k tvorbě metodik pro poskytování kvalitnější péče a eliminaci opakujících se chyb  

při poskytování péče v budoucnu.  

 

3.1 Objasnění pojmu audit 
 

     Pojem audit znamená pravidelné systematické zkoumání a hodnocení práce lékařů, 

sester/porodních asistentek a ostatního zdravotnického personálu (tedy zkoumání a hodnocení 

jimi poskytované péče). Je to metoda měření kvality, kterou se posuzují rozdíly mezi péčí 

poskytovanou a péči charakterizovanou standardem. Pomocí auditu je možné identifikovat 

potenciální problémy v klinické praxi. Základem klinického auditu je obvykle důkladná 

kontrola zdravotnické dokumentace. Výběr skupiny klientů (klienti stejného věku, klienti  

se stejnou diagnózou, atd.) závisí na příčinách a cíli prováděného auditu. (5) 

     Kvalitní provádění auditu je poměrně náročná činnost, která vyžaduje vzdělané a zkušené 

auditory. Toto je důvodem vzniku auditorských firem. Audit by neměl sloužit  

jako nepřátelský akt namířený proti zdravotnickému zařízení, ale jako zpětná vazba  

pro hodnocení postupů a výsledků práce ošetřujícího personálu. Na základě výsledků auditu 

se navrhují kroky pro zlepšení případně se vypracovává nový, účinnější standard. 

     Podmínkou úspěšného auditu je ochota oddělení (kliniky, nemocnice) reagovat  

na navržená opatření. V případě nezájmu ze strany hodnoceného subjektu nemá provádění 

klinického auditu přílišný význam. (6, 22) 

 

3.2 Typy auditu 
 

     Základní dělení auditů je podle pěti hledisek, a to podle průběhu v čase, podle délky trvání 

kontroly, podle auditorů, podle způsobu naplánování a podle rozsahu. 

     Podle průběhu v čase lze klinické audity rozdělit na audit souběžný, při kterém  

je hodnocena dokumentace a úroveň poskytované péče během hospitalizace klienta, a audit 

retrospektivní, při kterém dochází k hodnocení záznamů v dokumentaci až po propuštění 

klienta z nemocničního zařízení. 

     Podle délky trvání kontroly můžeme audity rozdělit na nepřetržité, které zahrnují i jakousi 

formu sebekontroly, občasné pravidelné, prováděné podle úmluvy například dvakrát ročně,  
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a občasné nepravidelné, které mohou probíhat například formou přepadových kontrol nebo 

jednorázových šetření. 

     Podle auditorů dělíme audity na interní a externí. V případě interních auditů se jedná  

o kontrolu prováděnou kolegy ze stejného pracoviště, jedná se tedy o kolegiální posouzení  

a zpětnou vazbu. Externí audity mají více formální charakter a jsou prováděné externími 

nezávislými osobami pověřenými vedením a prováděním auditu. Externí audit může být 

přípravným krokem zdravotnické instituce k akreditaci. 

     Podle způsobu naplánovaní se audity dělí na plánované a akutní. 

     Podle rozsahu se pak dělí na komplexní a dílčí, jinak zvané audity fakultní (v rámci celé 

fakultní nemocnice) a audity prováděné na jednotlivých klinikách. 

     Existuje i ošetřovatelský sesterský audit, při kterém jsou detailně posuzovány 

ošetřovatelské záznamy. (2, 5, 17, 29) 

 

3.3 Fáze provádění klinického auditu 
 

     Prvním, velmi důležitým krokem, je volba auditorů. Následuje vymezení oblasti,  

která bude podrobena kontrole, volba metody auditu, stanovení nebo převzetí kritérií, která 

budou hodnocena, sběr dat a jejich rozbor (analýza). Konečnou fází auditu je sepsání nálezu, 

formulace závěrů a doporučení auditorů ke změně (navržení opatření). Nakonec může ještě 

proběhnout kontrolní smyčka – kontrola kontroly metodou zpětné vazby. (2) 

 

3.4 Metody hodnocení kvality péče během auditu 
 

     Existuje poměrně velké množství metod, které se mohou během klinického auditu použít 

k hodnocení úrovně kvality poskytované péče. Zpravidla se během auditu kombinuje více 

metod najednou. 

     První metodou je sledování, a to sester/porodních asistentek při určitém výkonu  

nebo při poskytování péče, kontrola vedení dokumentace a záznamů v dokumentaci, otázky 

pro klienty, kterým je ošetřovatelská a léčebná péče poskytována, otázky pro příbuzné  

a blízké osoby ošetřovaného klienta, pozorování sester/porodních asistentek při podávání 

informací o klientech během předávání služby.  

     Další metodou je přímé dotazování – sester/porodních asistentek, dalších členů 

zdravotnického týmu, klienta, jeho rodiny a osob jemu blízkých a také dotazování dalších 

členů týmu na jejich spolupracovníka.  

     Další možností hodnocení kvality je vyplňování dotazníků klienty. (6, 22) 
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3.5 Negativní vlivy na průběh, výsledek a význam auditu 
      
     Účinnost kontroly může být ovlivněna, tedy snížena, různými negativními jevy. 

     Jednostranný pohled na oblast podrobenou kontrole – může se vyskytovat jak neadekvátně 

optimistický, tak i neadekvátně pesimistický pohled auditora. V obou případech jde  

o porušení zásady objektivity při hodnocení a výsledek takové kontroly je tedy značně 

deformovaný. 

     Nadměrná kontrola je další chybou, která se může v práci auditorů objevit. Takové 

hodnocení přináší více škody, než užitku, zdravotnický tým pracuje ve stresu, pod tlakem  

a v nervózním prostředí a může se dopouštět chyb, ke kterým by v uvolněné atmosféře 

pravděpodobně nedošlo. V případě nadměrných kontrol dochází k neustálému upravování 

standardů na základě opatření navržených auditory a zdravotnické instituce se pak nacházejí 

v časové tísni, kdy není možné nově upravené standardy v praxi řádné vyzkoušet a ověřit. 

     Opačným problémem je pak kontrola nedostatečná nebo dokonce kontrolní vakuum. Takto 

se označují „hluchá“ místa, která se kontrole nepodrobují. Hluchá místa mohou vznikat  

při neúmyslném zanedbání nebo při úmyslném opomíjení těchto oblastí. 

     Formalismus – tímto pojmem se označuje kontrola zaměřená na formu (vnější stránku), 

aniž by obsah a souvislosti byly brány v potaz. 

     Další možnou chybou je přílišná kritičnost a neadekvátní nároky nebo naopak příliš nízko 

stanovené požadavky na hodnocenou stranu. (2) 
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4 Akreditace a registrace 
 

     Vzhledem k velké konkurenci a snaze vytvořit síť zdravotnických zařízení poskytujících 

péči na nejvyšší úrovni vznikla myšlenka hodnocení jednotlivých zdravotnických zařízení 

systémem přidělování kreditů a osvědčení vyjadřujících postavení konkrétního 

zdravotnického zařízení v celorepublikovém/celosvětovém žebříčku. 

 

4.1 Akreditace 
 

     Akreditace spolu s tvorbou standardů kvality a s udělováním licencí a registrací 

zdravotnickým institucím a jednotlivým zdravotnickým pracovníkům patří mezi preventivní 

metody, kterými lze zabránit nebo alespoň významně omezit nedostatky a nesprávné postupy. 

Akreditace nemocničních zařízení neslouží pouze jako nástroj kontrolní, ale především  

je nástrojem, který pomáhá trvalému zvyšování úrovně kvality poskytované péče. (5, 20) 

 

4.1.1 Objasnění pojmu akreditace 
 

     Akreditace slouží k posouzení, do jaké míry zdravotnická instituce postupuje  

při poskytování péče klientům podle požadavků na zvyšování kvality (akreditační standardy). 

Jedná se o proces, který provádějí nezávislé externí organizace, většinou nestátní. Akreditace 

je zpravidla dobrovolná, zájem o ni však celosvětově roste.  

     Smyslem akreditace je vytvoření takového prostředí, které by mělo motivovat 

k nepřetržitému zvyšování úrovně kvality. Týká-li se akreditace zdravotnických institucí,  

pak jde o úroveň kvality poskytované ošetřovatelské a léčebné péče. 

     Udělení akreditačního osvědčení zvyšuje důvěru ve zdravotnické zařízení jak u klientů,  

tak u široké veřejnosti, vytváří optimální podmínky pro uspokojování individuálních potřeb 

klientů a rovněž vytváří bezpečné prostředí, ve kterém je zaručeno poskytování špičkové péče 

s efektivním využitím všech zdrojů, jak materiálních, tak finančních. (5, 8) 

 

4.1.2 Vývoj akreditace 
 

     S akreditacemi nemocnic se započalo již ve dvacátých letech dvacátého století  

ve Spojených státech amerických, kde bylo vypracováno pět základních standardů. Koncem 

devadesátých let minulého století byla za podpory Světové zdravotnické organizace zřízena 

Mezinárodní akreditační komise (JCI), která provádí akreditaci zdravotnických institucí podle 

náročných mezinárodních standardů. Od roku 2002 již udělila akreditační osvědčení desítkám 



 - 28 - 

lůžkových zdravotnických zařízení. V současné době je v České republice akreditováno  

41 zdravotnických institucí. Tyto získaly osvědčení buď od Spojené akreditační komise České 

republiky (SAK) nebo od Mezinárodní akreditační komise (k roku 2008 se jednalo  

o tři zdravotnická zařízení, shodou okolností všechna pražská – Ústřední vojenská nemocnice, 

Ústav hematologie a krevní transfuze a Nemocnice Na Homolce.). 

     V současné době Spojená akreditační komise uděluje akreditaci na základě plnění 

standardů. Jedná se o těchto deset druhů: standardy kvality, diagnostické postupy, standardy 

péče o pacienty, kontinuita zdravotní péče, dodržování práv pacientů, podmínky poskytování 

péče, management, péče o zaměstnance, standardy pro sběr a zpracování informací  

a standardy protiepidemiologických opatření. Osvědčení vydané Spojenou komisí  

je považováno za prestižní.  

     Akreditační osvědčení vydané Spojenou akreditační komisí je udělováno na tři roky.  

Po uplynutí této doby si musí zdravotnické zařízení zažádat o reakreditaci, pokud si chce 

zachovat statut „akreditováno“. (5, 20, 30, 31, 32) 

 

4.1.3 Typy akreditací 
 

     Existuje několik stupňů akreditačních osvědčení, která se udělují na základě součtu bodů. 

Body jsou přidělovány členy komise za plnění jednotlivých standardů.  

o akreditace s pochvalou – je nejvyšším možným dosažitelným stupněm ohodnocení; 

zdravotnická instituce precizně plní akreditační standardy, šetření proběhlo  

ve všech jejích složkách, 

o akreditace – je udělena zdravotnickému zařízení, které plní standardy všech deseti 

hodnocených oblastí, 

o akreditace s doporučením prvního stupně – udělena, pakliže zdravotnická instituce 

v určité oblasti dostane jedno a více doporučení, toto doporučení uděluje hodnotící 

komise v případě nedostatečného nebo chybného plnění standardu, 

o prozatímní akreditace – toto osvědčení se vydává tehdy, je-li kontrola rozdělena  

na dvě části a zdravotnická instituce řádně plnila standardy patřící do první části 

kontroly; osvědčení platí až do doby, kdy je vykonána druhá část kontroly 

(obvykle do šesti měsíců), teprve poté se vydává konečné osvědčení, 

o podmíněná akreditace – uděluje se zdravotnickým zařízením, která dostatečně 

neplní podmínky, pro udělení akreditačního osvědčení, ale dokážou tyto 

nedostatky v brzké době odstranit, 
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o předběžné neudělení akreditace – uděluje se zdravotnickému zařízení, u kterého 

komise shledá disharmonii se standardy; zdravotnické zařízení má právo se proti 

rozhodnutí komise odvolat, 

o neudělení akreditace – k neakreditování zdravotnického zařízení dochází 

v případech, kdy se instituce dopouští závažných chyb a odchylek od standardů, 

jestliže instituce nevykoná jedno a více navržených opatření a oprav  

a také v případě, kdy zdravotnická instituce zfalšuje písemné materiály týkající  

se akreditace. (32) 

 

4.1.4 Bodové hodnocení  
 

     Standardy jsou bodovány kvalitativně nebo kvantitativně.  

     Kvalitativní hodnocení je v rozmezí 1 až 5 bodů. Pokud byla kritéria splněna vždy,  

pak komise uděluje 5 bodů, většinou – 4 body, Někdy – 3 body, zřídka kdy – 2 body,  

nikdy – 1 bod. 

     Kvantitativní hodnocení se udává v procentech. Splnění standardu na 100 až 90% 

odpovídá 5 bodům, 89 – 80% odpovídá 4 bodům, 79 – 70% – 3 bodům, 69 – 60% – 2 bodům 

a méně než 59% odpovídá jednomu bodu. 

     Zatím není navržena škála, podle které se budou udělovat různé stupně akreditace. MUDr. 

Stanislav Konštacký, CSc. pracující na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně v Hradci 

Králové navrhuje možné hodnocení – pro získání akreditace s pochvalou je tolerována ztráta  

0 až 5 bodů, pro akreditaci ztráta 5,1 až 7 bodů, pro akreditaci s doporučením prvního stupně 

7,1 až 10 bodů, pro prozatímní akreditaci 10,1 až 12 bodů, pro podmíněnou akreditaci ztráta 

12,1 až 14 bodů, pro předběžné neudělení akreditace ztráta v rozmezí 14,1 až 16 bodů  

a pro neudělení akreditačního osvědčení pak ztráta vyšší než 16,1 bodů. (32) 

 

4.2 Registrace  
 

     Jako proces registrace se označuje vedení záznamů a ratifikování nutných údajů  

o způsobilosti dané organizace/instituce vykonávat činnosti, na které se registrace vztahuje. 

V České republice se registrují jak zdravotnické instituce, tak zdravotničtí pracovníci. 

Existuje registrace dobrovolná, tuto provádějí například profesní organizace, a registrace 

povinná ze zákona.  
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4.2.1 Registrace zdravotnických pracovníků 
 

     Problematikou registrace zdravotnických pracovníků se zabývá zákon č. 96/2004 Sb.,  

o nelékařských zdravotnických profesích, v platném znění (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). 

K němu byla vydána vyhláška č. 4/2010 Sb. měnící vyhlášku č. 423/2004 Sb., kterou  

se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání  

bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky 

č. 321/2008 Sb. Týká se tedy především porodních asistentek, všeobecných zdravotních 

sester, fyzioterapeutů atd. Tito jsou po udělení registrace zapsáni v Registru zdravotnických 

pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a mají 

nárok na užívání označení „registrovaná porodní asistentka“, „registrovaná všeobecná sestra“ 

atd. Evidence registrovaných zdravotníků významně snižuje riziko neoprávněného výkonu 

tohoto povolání, neboť v Registru jsou zapsány veškeré identifikační údaje, včetně údajů  

o vzdělání a zaměstnavateli. Pracovníci jsou v Registru vedeni pod registračním číslem, které 

je jim přiděleno. Registrace probíhá od 1. dubna 2004. (5, 33) 

 

4.2.2 Registrace zdravotnických zařízení 
 

     Tento druh registrace se řídí podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních, v platném znění. Povinná registrace platí pro všechny soukromé 

praxe lékařů, fyzioterapeutů, klinických logopedů a klinických psychologů, také pro lékárny, 

stacionáře, soukromá a církevní lůžková zařízení a podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, také pobytová zařízení sociálních služeb poskytující zdravotní péči. 

     Registrace je udělena pouze takovým subjektům, které splňují veškeré zákonem stanovené 

podmínky pro provoz zdravotnické instituce. (5) 
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5 Profesní role porodní asistentky 
 

     Porodní asistence je profese stará jako lidstvo samo, která v průběhu svého vývoje prošla 

obrovskými změnami od nevzdělaných porodních babiček, které při své práci využívaly 

poznatky převzaté od svých předchůdkyň, přes porodní asistentky (od roku 1928), ženské 

sestry (od roku 1963) až po dnešní vysoce specializované a vysokoškolsky vzdělané porodní 

asistentky. 

 

5.1 Definice porodní asistentky 
 

     Porodní asistentka je odborník v péči o ženu v průběhu fyziologického nekomplikovaného 

těhotenství, porodu a šestinedělí. Stejně tak je odborníkem v péči o zdravé fyziologické 

novorozence a kojence do šesti týdnů věku. (34) 

     V roce 1972 Světová zdravotnická organizace (WHO) ve spolupráci s Mezinárodní 

konfederací porodních asistentek (International Confederation of Midwives – ICM)  

a Mezinárodní federací gynekologů a porodníků (International Federation of Gynecology  

and Obstetrics – FIGO) vytvořila dokument zvaný Definition of the Midwife, v překladu 

Definice porodní asistentky. Znění dokumentu se první úpravy dočkalo v roce 1990, druhé  

v roce 2005. (35) 

     „Porodní asistentka je osoba, která byla řádně přijata do oficiálního vzdělávacího programu 
 pro porodní asistentky uznávaného v dané zemi, která tento vzdělávací program úspěšně ukončila  
a získala tak požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání porodní asistentky. 
     Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník, který pracuje  
jako partner ženy, poskytuje jí potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době 
poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem  
v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování 
komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci  
a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci. 
     Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen,  
ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu  
a přípravu k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního 
zdraví a péči o dítě. 
     Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, 
ambulantních zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, nebo zdravotnických středisek.“ 
(http://www.ckpa.cz/source/file/dokumenty/ckpa_001.pdf) 
 

5.2 Kompetence porodní asistentky 
     
     Porodní asistentka má v péči o gynekologicky nemocnou ženu, těhotnou ženu, rodičku, 

šestinedělku a novorozence řadu kompetencí. Pracovněprávní kompetence porodních 

asistentek jsou upraveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky  
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č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků. 

     Porodní asistentka se podílí na diagnostice těhotenství, předepisuje, doporučuje, případně 

provádí nutná vyšetření pro sledování průběhu těhotenství, informuje těhotné ženy o prevenci 

komplikací. V případě rizikových těhotenství spolupracuje s lékařem.  

     Dále porodní asistentka edukuje ženy o životosprávě během těhotenství a kojení, poskytuje 

informace o přípravě na porod (může vést předporodní kurzy), vzdělává matku v problematice 

péče o novorozence, podporuje kojení, učí správné technice kojení a svou pomocí a edukací 

předchází komplikacím spojeným se špatnou technikou kojení.  

     Navštěvuje gynekologicky nemocné ženy a sleduje jejich zdravotní stav, navštěvuje i ženy 

těhotné a ženy v šestinedělí. 

     Sleduje stav plodu v děloze, podílí se na diagnostice patologií u matky, plodu, 

novorozence a asistuje lékaři při jeho zásahu. Pečuje o rodičky během všech dob porodních, 

vede fyziologické porody (včetně případné episiotomie), při ohrožení zdraví nebo života vede 

i porody v poloze podélné koncem pánevním. 

     Provádí první ošetření novorozence, včetně případné okamžité resuscitace. Pečuje  

o fyziologické novorozence.  

     Mimo vysoce specifické činnosti porodní asistentka poskytuje zdravotní péči v souladu 

s platnými předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko epidemiologického režimu, 

vede zdravotnickou dokumentaci a podílí se na tvorbě standardů. (34) 

     Způsobilost k výkonu profese porodní asistentky upravuje zákon č. 96/2004 Sb. v platném 

znění (vyhláška č. 39/2005 Sb., která stanoví minimální požadavky na studijní programy 

k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání). (36) 

 

5.3 Vzdělávání porodních asistentek ve 20. a 21. století 
 

     Školský systém pro vzdělávání porodních asistentek prošel ve dvacátém století velkými 

změnami. V roce 1948 vznikaly čtyřleté Sociálně zdravotní školy zakončené maturitou.  

V roce 1956/1957 bylo zavedeno abiturientské studium pro absolventy středních všeobecně 

vzdělávacích škol, zpočátku jednoleté, později dvouleté, které bylo v akademickém roce 

1995/1996 zrušeno. Na vyšších zdravotnických školách byl otevřen tříletý pomaturitní obor 

Diplomovaná porodní asistentka zakončený absolutoriem.  

     V současné době, od akademického roku 2001/2002, je pro výkon profese porodní 

asistentky vyžadováno vysokoškolské vzdělání – bakalář porodní asistence. Oprávnění pro 
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výuku porodních asistentek získává škola na základě akreditačního řízení. Studium je tříleté, 

prezenční i kombinované, studentem se může stát absolvent všech typů středních škol 

zakončených maturitní zkouškou. Bakalářský studijní program porodní asistentka je ukončen 

Státní závěrečnou zkouškou, která svým rozsahem a náplní odpovídá kritériím Evropské unie. 

To umožňuje českým porodním asistentkám vykonávat profesi v libovolném členském státu.  

     Od roku 2009 existuje v České republice první navazující magisterské studium pro porodní 

asistentky na Ostravské univerzitě. (1) 

     Každý zdravotnický pracovník, porodní asistentky nevyjímaje, je i po absolvování vysoké 

školy povinen udržovat a zvyšovat úroveň svých vědomostí. Plnění povinnosti celoživotního 

vzdělávání se prokazuje prostřednictvím kreditního systému. Kreditní systém se řídí zákonem 

č. 96/2004 Sb. v platném znění. Kreditem se rozumí bodové ohodnocení přiřazené 

jednotlivým formám celoživotního vzdělávání.  

     Celoživotní vzdělávání probíhá formou kurzů, odborných stáží, konferencí, odborných 

seminářů, publikační, pedagogické, vědecko-výzkumné činnosti atp. Porodní asistentky jsou 

pro prodloužení registrace povinny získat minimálně 40 kreditů v průběhu šesti let. (33) 

 

5.4 Nejvýznamnější profesní organizace porodních asistentek 
 

     Unie porodních asistentek (UNIPA) se sídlem v Praze sdružuje porodní asistentky  

na základě individuálního dobrovolného členství. Byla založena 11. listopadu 2005, 

prezidentkou Unie je Ivana Königsmarková. UNIPA působí na celém území České republiky 

jako právnická osoba nesoucí plnou odpovědnost za své jednání. (37) 

     Česká konfederace porodních asistentek, ČKPA, vznikla k 1. lednu 2006, její sídlo  

se nachází v Olomouci. Organizace je charakterizována jako demokratická, právně odpovědná 

za své jednání, která na základě dobrovolného vstupu sdružuje porodní asistentky v České 

republice. V současné době je tvořena 10 sdruženími – 1 sdružení soukromých porodních 

asistentek a 9 sdružení krajských. Počet členek přesáhl 500. Česká konfederace porodních 

asistentek je členem Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM), členem Evropské 

asociace porodních asistentek (The European Midwives Association – EMA) a členem 

Národní koalice zdravotnických pracovníků (NKZP). (35, 38)  

 

5.5 Odborná periodika 
 

     V rámci systému celoživotního vzdělávání vychází pro porodní asistentky a další 

odborníky v gynekologii a porodnictví řada periodik. 
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     Moderní babictví je odborný časopis pro porodní asistentky a sestry pracující 

v gynekologii a porodnictví. Vychází od roku 2003 ve čtyřměsíčních intervalech. (39) 

     Gynekologie po promoci je českou verzí amerického časopisu Contemporary OB/GYN. 

Obsahuje převzaté a přeložené články doplněné o komentáře českých odborníků v dané 

oblasti. Vychází šestkrát ročně. (40) 

     Moderní gynekologie a porodnictví je odborný lékařský časopis vydávaný společností 

Levret s.r.o. Vychází čtyřikrát ročně. (41) 

     Gynekolog je časopis ženských lékařů, který vychází od roku 1992. Je určen pro privátní 

gynekology i lékaře pracující ve státní sféře. Vychází šestkrát ročně vždy v rozsahu 42 stran. 

(42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 35 - 

II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
 

6 Metodika práce 
 

     Praktickou část bakalářské práce jsem prováděla ve Fakultní nemocnici Hradec Králové  

na porodním sále Porodnické a gynekologické kliniky. K jejímu uskutečnění, tedy 

k provedení auditů na vytvořené standardy, jsem použila dvě metody, pozorování a přímé 

dotazování. 

     Pozorování jsem uplatnila jednak při kontrole dokumentace, jednak při pozorování porodní 

asistentky během provádění jednotlivých výkonů. Přímé dotazování jsem směřovala  

na klientku/rodičku/šestinedělku a na porodní asistentku. Sloužilo pro kontrolu, zda bylo 

splněno konkrétní kritérium, pro které byla zvolena tato metoda hodnocení. 

     Samotnému provádění auditů předcházelo vytvoření sedmi standardů péče v porodní 

asistenci – standardu pro příjem klientky na porodní sál, standardu pro provádění somatické 

přípravy rodičky k porodu vaginální cestou, standardu pro první, druhou, třetí a čtvrtou dobu 

porodní a standardu pro překlad šestinedělky na Oddělení pro matku a novorozence. Každý 

standard obsahuje stručnou definici problematiky, které se týká, kritéria struktury, procesu  

a výsledku, komplikace, ke kterým by mohlo při poskytování péče dojít, aspekty, které 

negativně ovlivňují poskytovanou péči, a nakonec i přehled zvažovaných ošetřovatelských 

diagnóz NANDA taxonomie. Přehled diagnóz jsem do standardů zařadila z důvodu,  

že mohou porodním asistentkám pomoci při plánování individuální péče o klientky,  

a tím pomoci k dosažení maximální možné úrovně poskytované péče. Bez zohledňování 

individuálních potřeb klientek by mohlo dojít k negativnímu jevu – k uplatňování rutinních 

postupů během péče. 

     Ke každému standardu jsem vypracovala plán auditu, který sloužil k posouzení, do jaké 

míry porodní asistentky poskytují péči podle stanovených kritérií. Auditní šetření ke každému 

standardu bylo provedeno celkem třikrát.  

     Poprvé šlo o zkušební audit, kterým jsem prověřovala použitelnost standardů v praxi.  

Na toto šetření navazovalo odstranění chyb a napravení nedostatků. Druhý a třetí audit byl  

již prováděn na přepracované standardy, jednalo se o oficiální auditní šetření. Výsledky obou 

oficiálních auditů jsem zpracovala v bakalářské práci.  

     Ve zkušebním auditu jsem náhodně zvolila porodní asistentku bez ohledu na délku její 

praxe na porodním sále Fakultní nemocnice Hradec Králové. Oficiální audit jsem prováděla 
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celkem dvakrát ve dvou různých dnech. Šetření jsem provedla na dvou porodních 

asistentkách s různou délkou praxe na tomto porodním sále (5 a 14 let). Pro přehlednost 

v tabulkách jsem porodní asistentce s kratší dobou praxe přidělila písmenný kód „K“, porodní 

asistence s delší dobou praxe písmenný kód „D“. 

     Porodní asistentka s kratší dobou praxe (K) během auditního šetření poskytovala péči 

klientce primigravidě, primipaře přijímané pro spontánní odtok vody plodové s kontrakcemi 

při příjmu á 8 minut.  

     Porodní asistentka s delší dobou praxe (D) poskytovala péči klientce tercigravidě, tercipaře 

přijímané na sál pro spontánní odtok vody plodové s kontrakcemi při příjmu á 4 minuty. 

     Tyto porodní asistentky prováděly péči o klientky v průběhu celého jejího pobytu  

na porodním sále, včetně vedení porodu. Do výzkumu jsem zahrnula také vždy jednu porodní 

asistentku, která asistovala. U těchto nebyla délka praxe limitujícím kritériem. 

     Porodní asistentky byly dopředu informovány, že na jejich pracovišti budu provádět 

praktickou část bakalářské práce, přesné datum jim pro větší objektivitu práce sděleno nebylo. 

Audity k jednotlivým standardům jsem prováděla pouze v době, kdy na porodním sále nebyly 

přítomny jiné studentky, které by do péče o konkrétní klientku zasahovaly. Auditní šetření 

proběhlo ve dvou měsících. V prosinci roku 2009 jsem prováděla zkušební audtiní šetření, 

v lednu roku 2010 ve dvou různých týdnech pak proběhla obě oficiální auditní šetření, jejichž 

výsledky jsou zde zpracovány. 
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7 Standard č. 1 – Příjem klientky na PS 
 

Charakteristika standardu: procesuální standard péče v porodní asistenci 

Cíl: zajistit plynulý, zbytečně neprodlužovaný příjem klientky na porodní sál 

Skupina péče: ženy přijímané k porodu v první době porodní na porodní sál FNHK 

Zpracoval: Aneta Vavrová 

Schválil:  

Nabývá účinnosti dne: 

Četnost kontrol: nejméně dvě náhodné kontroly v průběhu jednoho kalendářního roku  

Kontrolu vykonal:  externí manažeři porodní asistence 

Podpis zodpovědného pracovníka: staniční sestra porodního sálu FNHK 

 

Definice problematiky: na porodní sál jsou přijímány těhotné ženy s indikací k porodu 

 

Použité zkratky: FF – fyziologické funkce; VP – voda plodová; PA – porodní asistentka; 

FNHK – Fakultní nemocnice Hradec Králové; PS – porodní sál; č. – číslo 

 

KRITÉRIA STRUKTURY 

S1 Pracovníci: PA (pod odborným dohledem, bez odborného dohledu) ve spolupráci  

s lékařem 

S2 Prostředí: místnost vyhrazená pro příjem klientky vybavená lehátkem a gynekologickým 

stolem 

S3 Pomůcky: pomůcky k měření FF (teploměr, tlakoměr, fonendoskop, stetoskop, hodinky 

s vteřinovou ručičkou), osobní váha, kardiotokografický přístroj, kelímek, testační proužky 

pro vyšetření moči, Temesvaryho roztok pro detekci odteklé vody plodové, sterilní  

a nesterilní rukavice, dezinfekční roztok na oplach rodidel, pelvimetr, krejčovský metr, 

hygienické vložky, ústavní prádlo, ramínko na osobní oděv, počítač 

S4 Dokumentace: složka porodnické dokumentace obsahující tyto dokumenty: Porodopis, 

Záznam vývoje stavu pacienta, Partogram, Záznam hodnocení bolesti, Edukační záznam 

pacienta, Plán ošetřovatelské péče, Ošetřovatelská anamnéza, výsledkový list, Záznam  

o použití zdravotnického prostředku třídy II b dle nařízení vlády č. 11/2005, Závazek  

a vyúčtování nadstandardních služeb, Souhlas pacienta s hospitalizací a případným překladem 

v rámci FNHK, Souhlas pacientky s výkonem - porod, Záznam výkonů a ZUM  

u hospitalizovaného pacienta 
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KRITÉRIA PROCESU 

P1 PA se klientce a doprovázející osobě představí a vyžádá si informace o současném 

zdravotním stavu klientky. 

P2 PA informuje klientku a doprovázející osobu o průběhu příjmu na PS a seznámí  

je s prostředím PS. 

P3 PA zajistí vstupní filtr klientky a péči o osobní a cenné věci. 

P4 PA edukuje klientku o všech úkonech, které ji během příjmu čekají (edukuje o technice při 

odběru středního proudu moči, o účelu vyšetření odebrané moči, o poloze během vstupního 

kardiotokografického vyšetření, o poloze při porodnickém vyšetření, o obsahu informovaných 

souhlasů, které bude klientka podepisovat). 

P5 PA během celého pobytu klientky na PS dbá na dodržování etických aspektů a Práv 

pacientů. 

P6 PA dá klientce kelímek pro odběr středního proudu moči a provede vyšetření pomocí 

testačních proužků. 

P7 PA při podezření na odtok vody plodové provede Temesvaryho zkoušku. 

P8 PA uloží klientku na lehátko a po dezinfekci rodidel provede orientační vaginální 

vyšetření. 

P9 PA klientku přikryje kapnou, změří fyziologické funkce. 

P10 PA provede vstupní kardiotokografické vyšetření trvající alespoň dvacet minut, pokud  

to dovoluje vaginální nález, a zjistí frekvenci, intenzitu a délku trvání děložních kontrakcí. 

P11 PA zaznamená do porodnické dokumentace identifikační údaje zjištěné z těhotenské 

průkazky klientky a údaje zjištěné přímým dotazováním (část anamnézy). 

P12 PA přivolá lékaře a asistuje mu při podrobném porodnickém vyšetření. 

P13 PA do porodnické dokumentace zaznamená všechny provedené úkony a vyšetření. 

P14 PA zajistí od klientky podpisy na jednotlivé dokumenty porodnické dokumentace. 

P15 PA zapíše klientku do stavu nemocných a zajistí objednávání stravy. 

 

Pokud je klientka bezprostředně přijímána k porodu, probíhá další péče podle standardů  

č. 2 – 7. Pokud klientka není přijímána bezprostředně k porodu, uloží se na pokoj intenzivní 

péče. 
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KRITÉRIA VÝSLEDKU 

V1 Příjem klientky na PS proběhl plynule bez zbytečného prodlužování. 

V2 Klientka a doprovázející osoba znají jméno PA, která se o ně stará při příjmu a v průběhu 

celého porodu. 

V3 Klientka a doprovázející osoba mají dostatek informací o průběhu příjmu na PS, mají 

zodpovězené všechny dotazy. 

V4 U klientky došlo k minimalizaci strachu a úzkosti. 

V5 U klientky jsou provedena veškerá nutná předporodní vyšetření. 

V6 Porodnická dokumentace klientky je kompletní. 

 

Komplikace: 

o jazyková bariéra 

o neslyšící, němá klientka 

o mentálně retardovaná klientka, psychicky alterovaná klientka 

o nespolupracující klientka 

o nedostatečná prenatální péče u klientky, a tudíž neprovedení nutných vyšetření 

 

Negativní aspekty péče v porodní asistenci při příjmu: 

o nedostatečné/nadbytečné/nevhodné informace 

o pochybení při odebírání anamnézy 

o anonymita členů zdravotnického týmu 

o nerespektování etických aspektů a Práv pacientů 

o nesprávně vedená dokumentace  

 

Přehled zvažovaných ošetřovatelských diagnóz NANDA taxonomie: 

deficitní znalost – 00126, ochota doplnit deficitní vědomosti – 00161, situačně snížená 

sebeúcta – 00120, strach – 00148, úzkost – 00146, riziko infekce – 00004, riziko  

pádů – 00155, akutní bolest – 00132, nauzea – 00134 

 

Použitá literatura: 11, 12, 14, 15, 43 
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8 Plán auditu pro standard č. 1 – Příjem klientky na PS 
 

Klinický audit: vyhodnocení splnění standardu Příjem klientky na PS 

Oddělení: porodní sál FNHK 

Vedoucí auditor: 

Auditoři:  

Datum:  

Metody: kontrola prostředí; kontrola pomůcek; kontrola dokumentace; otázka pro klientku; 

otázka pro PA; pozorování PA během výkonu 

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

S2 Je výkon realizovaný v požadovaném 

prostředí? 
Kontrola prostředí K, D   

S3 Má PA k dispozici potřebné 

pomůcky? 
Kontrola pomůcek K, D   

S 

T 

R 

U 

K 

T 

U 

R 

A 

S4 
Má PA k dispozici porodnickou 

dokumentaci? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

P1 Představila se PA klientce a 

doprovázející osobě a vyžádala si 

informace o aktuálním zdravotním 

stavu klientky? 

Otázka pro klientku  K, D  

P2 Informovala PA klientku a 

doprovázející osobu o průběhu 

příjmu a seznámila je s prostředím 

PS? 

Otázka pro klientku K, D 

 

 

P3 Zajistila PA při příchodu klientky na 

PS její vstupní filtr a postarala se o 

její osobní a cenné věci? 

Otázka pro PA K, D 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 

 P4 Provedla PA dostatečnou edukaci ve 

všech vyjmenovaných oblastech? 
Otázka pro klientku K, D 
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P5 Dbala PA během příjmu (následně i 

pobytu) klientky na PS etických 

aspektů a dodržovala Práva pacientů? 

Otázka pro klientku K, D   

P6 Provedla PA chemické vyšetření 

středního proudu moči? 
Otázka pro PA K, D   

P7 Provedla PA při podezření na odtok 

VP Temesvaryho test? 
Otázka pro PA K, D   

P8 Provedla PA orientační vaginální 

vyšetření klientky? 
Otázka pro PA D K  

P9 Změřila PA fyziologické funkce 

klientky? 
Otázka pro PA K, D   

P10 Provedla PA vstupní 

kardiotokografické vyšetření a 

zhodnotila frekvenci, intenzitu a 

délku trvání děložních kontrakcí? 

Otázka pro PA K, D   

P11 Sepsala PA část anamnézy? Pozorování PA 

během výkonu 
K, D   

P12 Asistovala PA lékaři při porodnickém 

vyšetření? 

Pozorování PA 

během výkonu 
D K  

P13 Doplnila PA porodnickou 

dokumentaci klientky? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

P14 Zajistila PA podpisy od klientky na 

všechny potřebné dokumenty? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 

P15 Zapsala PA klientku do stavu 

nemocných a zajistila pro ni stravu? 
Otázka pro PA K, D   
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Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

V1 Proběhl příjem klientky na porodní 

sál plynule? 
Otázka pro klientku K, D   

V2 Znají klientka a doprovázející osoba 

jméno své PA? 
Otázka pro klientku  K, D  

V3 Jsou klientka a doprovázející osoba 

dostatečně informovány o průběhu 

příjmu na PS? 

Otázka pro klientku K, D   

V4 Došlo u klientky k minimalizaci 

strachu a úzkosti? 
Otázka pro klientku K, D   

V5 Má klientka provedena všechna nutná 

předporodní vyšetření? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

 

V 

Ý 

S 

L 

E 

D 

E 

K  

 

 
V6 

 

Je porodnická dokumentace 

kompletní? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Vysvětlivky:  při shodě s kritériem vepište kód příslušné porodní asistentky do sloupce 

označeného „Ano“, při neshodě s kritériem vepište kód do sloupce „Ne“, v případě, že některé 

kritérium u klientky nebylo indikováno, zapište kód asistentky do sloupce označeného „N“ 

 

ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ: 

 

Celkový počet neshod: K: 4, D:2 

 

Kód Popis neshody Kód PA 

P1 PA se klientce a jejímu doprovodu nepředstavila. K, D 

P8 PA neprovedla orientační vaginální vyšetření. K 

P12 PA neasistovala lékaři při porodnickém vyšetření.  K 

V2 Klientka a její doprovod neznají jméno své porodní asistentky. K, D 
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9 Standard č. 2 – Somatická příprava rodičky k porodu 

vaginální cestou 
 

Charakteristika standardu: procesuální standard péče v porodní asistenci 

Cíl: vyprázdnit tlusté střevo, odstranit stolici, oholit zevní genitál v potřebném rozsahu 

Skupina péče: rodičky v I. DP s porodnickým nálezem dovolujícím provést somatickou 

přípravu k porodu zahrnující oholení ZG, očistné klyzma a osprchování (nutno respektovat 

porodní plán rodičky!) 

Zpracoval: Aneta Vavrová 

Schválil:  

Nabývá účinnosti dne: 

Četnost kontrol: nejméně dvě náhodné kontroly v průběhu jednoho kalendářního roku 

Kontrolu vykonal:  externí manažeři porodní asistence 

Podpis zodpovědného pracovníka: staniční sestra porodního sálu FNHK 

 

Definice problematiky: holením rozumíme důkladné odstranění ochlupení v potřebném 

rozsahu v oblasti ZG 

 očistným klyzmatem rozumíme dokonalé vyprázdnění tlustého 

střeva pomocí vodního nálevu nebo roztoku se speciálními solemi 

 

Použité zkratky: PA – porodní asistentka; ZG – zevní genitál; FNHK – Fakultní nemocnice 

Hradec Králové; č. – číslo  

 

KRITÉRIA STRUKTURY 

S1 Pracovníci: PA (pod odborným dohledem, bez odborného dohledu), ošetřovatelka 

S2 Prostředí: místnost vyhrazená pro provádění celkové somatické přípravy k porodu, 

koupelna s toaletou a lehátkem, porodní box 

S3 Pomůcky: 

pomůcky k holení: kelímek, mýdlo, jednorázová žiletka, hygienická vložka, tampony, 

nesterilní rukavice, emitní miska 

pomůcky pro očistné klyzma: irigátor s hadicí zakončenou skleněnou trubicí nebo nástavcem 

s ventilem, infúzní stojan pro zavěšení irigátoru, peán, rektální rourky různých velikostí, 

lubrikant, buničité přířezy, voda o teplotě lidského těla (případně Yal gel), emitní miska, 

jednorázová absorpční podložka, ústavní prádlo 



 - 44 - 

S4 Dokumentace: porodnická dokumentace 

 

KRITÉRIA PROCESU 

P1 PA vysvětlí rodičce důvod a postup při provádění celkové somatické přípravy k porodu  

a získá rodičku pro spolupráci. 

P2 PA vyzve rodičku k zaujmutí vhodné polohy (vleže na zádech). 

P3 PA si nasadí rukavice, připraví mýdlový roztok a zvlhčí jím pomocí tamponů ochlupení 

zevního genitálu. 

P4 PA jednou rukou pomocí hygienické vložky povytahuje kůži genitálu a druhou rukou 

šetrně holí genitál v potřebném rozsahu. CAVE! kožní defekty. 

P5 PA vložkou odstraní oholené ochlupení a vyzve pacientku ke změně polohy vleže na boku 

pro snazší aplikaci očistného klyzma. 

P6 PA zaškrtí peánem hadici irigátoru, na její konec nasadí rektální rourku, naplní irigátor 

teplou vodou, zavěsí ho na infúzní stojan, uvolní peán a do emitní misky nechá vytéct malé 

množství vody z irigátoru tak, aby z hadice unikl všechen vzduch. Hadici znovu uzavře 

peánem. 

P7 PA natře konec rektální rourky lubrikantem (vazelínou). 

P8 PA zavede šetrně rektální rourku do konečníku asi 6-8 centimetrů hluboko a pomalu 

vpouští tekutinu do střeva. 

P9 PA udržuje s rodičkou stálý slovní kontakt, upozorňuje rodičku, aby nahlásila, ucítí-li 

bolest nebo velké nucení na stolici. 

P10 PA uzavře hadici peánem po vpravení celého množství vody do střeva nebo tehdy, 

nemůže-li rodička větší objem tekutiny udržet. 

P11 PA vytáhne rourku za současného otírání rourky do buničiny. 

P12 PA rodičku zakryje přikrývkou a chrání její intimitu, poučí rodičku, že může libovolně 

měnit polohu. 

P13 PA požádá rodičku, aby v sobě tekutinu udržela co nejdéle a poté se v průběhu jedné 

hodiny několikrát vyprázdnila (v případě aplikace Yal gelu postačí jednorázové vyprázdnění). 

P14 PA po uplynutí jedné hodiny umožní rodičce, aby se osprchovala. 

P15 PA zapíše provedení celkové přípravy do dokumentace rodičky. 

P16 PA v případě provedení klyzmatu pomocí Yal gelu neprovádí úkony popsané v bodech  

P6 až P11 (vyjma kritéria P9), ale po změně polohy na bok aplikuje Yal gel podle návodu  

na balení. 
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Další péče o rodičku probíhá podle standardů č. 3 – 7. 

 

KRITÉRIA VÝSLEDKU 

V1 Rodička zná důvod a postup při provádění celkové přípravy. 

V2 U rodičky došlo k minimalizaci strachu a úzkosti. 

V3 Rodička má oholený zevní genitál (bez poranění!) a vyprázdněné tlusté střevo. 

V4 Rodička má provedení celkové somatické přípravy k porodu vaginální cestou zapsáno 

v porodnické dokumentaci. 

 

Komplikace: 

o jazyková bariéra 

o neslyšící, němá klientka 

o mentálně retardovaná klientka, psychicky alterovaná klientka 

o nespolupracující klientka, klientka odmítající výkon 

o poranění rodidel při holení – krvácení 

 

Negativní aspekty péče v porodní asistenci při provádění somatické přípravy k porodu 

vaginální cestou: 

o nedostatečná edukace 

o nerespektování studu rodičky a nedostatečně zajištěná intimita 

o nesprávně vedená dokumentace  

 

Přehled zvažovaných ošetřovatelských diagnóz NANDA taxonomie: 

únava – 00093, deficitní znalost – 00126, ochota doplnit deficitní vědomosti – 00161, 

situačně snížená sebeúcta – 00120, strach – 00148, úzkost – 00146, riziko infekce – 00004, 

riziko poškození – 00035, riziko pádů – 00155, akutní bolest – 00132, nauzea – 00134 

 

Použitá literatura: 13, 14, 15, 43 
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10 Plán auditu pro standard č. 2 – Somatická příprava rodičky 

k porodu vaginální cestou 
 

Klinický audit: vyhodnocení splnění standardu Somatická příprava rodičky k porodu 

vaginální cestou 

Oddělení: porodní sál FNHK 

Vedoucí auditor: 

Auditoři: 

Datum: 

Metody: kontrola prostředí; kontrola pomůcek; kontrola dokumentace; otázka pro rodičku; 

otázka pro PA; pozorování PA během výkonu 

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

S2 Je výkon realizovaný v požadovaném 

prostředí? 
Kontrola prostředí K, D 

 
 

S3 Má PA k dispozici potřebné 

pomůcky? 
Kontrola pomůcek K, D 

 
 

S 

T 

R 

U 

K 

T 

U 

R 

A 

S4 
Má PA k dispozici porodnickou 

dokumentaci? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D 

 

 

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

P1 Edukovala PA rodičku dostatečně o 

důvodu a postupu při provádění 

somatické přípravy? 

Otázka pro rodičku K, D   

P2 Doporučila PA rodičce vhodnou 

polohu při holení ZG? 
Otázka pro PA K, D   

P3 Provedla PA všechny úkony uvedené 

v kritériu P3? 

Pozorování PA 

během výkonu 
K, D   

P4 Používala PA během holení 

hygienickou vložku? 
Otázka pro PA K, D   

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 P5 Doporučila PA rodičce vhodnou 

polohu pro podání klyzmatu? 
Otázka pro PA K, D   
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P6 Připravila PA klyzma k podání podle 

kritéria P6? 

Pozorování PA 

během výkonu 
  K, D 

P7 Natřela PA rektální rourku 

lubrikantem nebo vazelínou? 
Otázka pro PA   K, D 

P8 Dodržela PA postup popsaný 

v kritériu P8? 
Otázka pro PA   K, D 

P9 Komunikovala PA v průběhu výkonu 

s rodičkou? 
Otázka pro rodičku K, D   

P10 - 12 Postupovala PA při ukončení podání 

klyzmatu podle kritérií P10 – 12? 

Pozorování PA 

během výkonu 
  K, D 

P13 Edukovala  PA rodičku o dalším 

postupu po podání klyzmatu? 
Otázka pro rodičku K, D   

P14 Umožnila PA rodičce osprchovat se? Otázka pro rodičku K, D   

P15 Zapsala PA provedení somatické 

přípravy do dokumentace rodičky? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

P16 Postupovala PA v případě použití Yal 

gelu podle instrukcí uvedených na 

obalu?  

Pozorování PA 

během výkonu 
K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

V1 Je rodička dostatečně seznámena 

s účelem a postupem při provádění 

celkové přípravy? 

Otázka pro rodičku K, D   

V2 Došlo u rodičky k minimalizaci 

strachu a úzkosti? 
Otázka pro rodičku K, D   

V3 Má rodička oholený ZG a klyzma 

provedené dle kritérií? 
Otázka pro PA K, D   

 

V 

Ý 

S 

L 

E 

D 

E 

K  V4 Je dokumentace kompletní? Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Vysvětlivky:  při shodě s kritériem vepište kód příslušné porodní asistentky do sloupce 

označeného „Ano“, při neshodě s kritériem vepište kód do sloupce „Ne“, v případě, že některé 

kritérium u klientky nebylo indikováno, zapište kód asistentky do sloupce označeného „N“ 
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ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ: 

 

Celkový počet neshod: K: 4, D: 4 

 

Kód Popis neshody Kód PA 

P6 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. K, D 

P7 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. K, D 

P8 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. K, D 

P10 - 12 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. K, D 
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11 Standard č. 3 – První doba porodní 
 

Charakteristika standardu: procesuální standard péče v porodní asistenci 

Cíl: zajistit kompletní péči o rodičku v první době porodní 

Skupina péče: rodičky s fyziologickým průběhem I. DP hospitalizované na porodním sále 

FNHK 

Zpracoval: Aneta Vavrová 

Schválil:  

Nabývá účinnosti dne: 

Četnost kontrol: nejméně dvě náhodné kontroly v průběhu jednoho kalendářního roku  

Kontrolu vykonal:  externí manažeři porodní asistence 

Podpis zodpovědného pracovníka: staniční sestra porodního sálu FNHK 

 

Definice problematiky: I. DP začíná pravidelnými děložními kontrakcemi obvykle zpočátku 

po pěti minutách, které vedou k dilataci hrdla a tvoření branky, a končí zánikem branky 

 

Použité zkratky: PA – porodní asistentka; FNHK – Fakultní nemocnice Hradec Králové; 

DVB – dirupce vaku blan; CTG – kardiotokograf; FF – fyziologické funkce; VP – voda 

plodová; I. DP – první doba porodní, č. – číslo  

 

KRITÉRIA STRUKTURY 

S1 Pracovníci: PA (pod odborným dohledem, bez odborného dohledu) ve spolupráci  

s lékařem 

S2 Prostředí: porodní box, pokoj intenzivní péče 

S3 Pomůcky: sterilní a nesterilní rukavice, dezinfekční roztok na oplach zevních rodidel, 

jednorázová absorpční podložka, CTG, ultrasonografický gel, hygienické vložky, stetoskop, 

pomůcky k měření FF, podložní mísa, pomůcky k DVB, jednorázová měkká cévka, sterilní 

tampony, příp. pomůcky pro zajištění venózního vstupu, emitní miska, pomůcky k relaxaci 

S4 Dokumentace: porodnická dokumentace 

 

KRITÉRIA PROCESU 

P1 PA uloží rodičku na porodní box a seznámí ji i doprovázející osobu se signalizací  

a vybavením porodního boxu. 

P2 PA nabídne rodičce k přečtení Domácí řád a Práva pacientů. 
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P3 PA seznámí rodičku a doprovázející osobu s průběhem I. DP, relaxačními pomůckami, 

které může rodička během první I. DP využívat, s pohybovým režimem a úlevovými 

polohami. 

P4 Pakliže je rodička po celkové somatické přípravě k porodu, provede PA po uložení rodičky 

na porodní box kontrolní záznam CTG trvající přibližně dvacet minut. 

P5 PA provádí záznam CTG kontinuálně v případě zkalené VP, předčasného porodu,  

při suspektním záznamu nebo dle ordinace lékaře.  

P6 PA provádí intermitentní záznam CTG každé 2 – 3 hodiny (neurčí-li lékař jinak)  

a dále po aplikaci uterotonik, po spontánním odtoku VP nebo po DVB. 

P7 PA edukuje rodičku o správné technice dýchání v průběhu I. DP. 

P8 PA kontroluje srdeční frekvenci plodu každých patnáct minut, pokud není u rodičky 

prováděn kontinuální záznam CTG. 

P9 PA hodnotí frekvenci, pravidelnost, intenzitu a délku trvání děložních kontrakcí, poučí 

rodičku, jak si může sama měřit frekvenci děložních kontrakcí. 

P10 PA provádí každé dvě hodiny vnitřní vyšetření pro zjištění progrese porodního nálezu 

nebo při tomto vyšetření asistuje lékaři. 

P11 PA dále zajistí vaginální vyšetření bezprostředně po odtoku VP a pokud rodička udává 

tlaky na konečník. 

P12 PA monitoruje odtok VP, zhodnotí její množství, kvalitu, příměsi, barvu. 

P13 PA asistuje lékaři při DVB, pokud se u rodičky tento výkon provádí. 

P14 PA hodnotí celkový stav rodičky, udržuje s rodičkou a doprovázející verbální i neverbální 

kontakt. 

P15 PA průběžně zapisuje do porodnické dokumentace aktuální stav rodičky, sílu bolestí, 

provedené výkony, zaznamenává do partogramu průběh porodu a frekvenci kontrakcí. 

P16 PA zabezpečí rodičce dostatečný pitný režim. 

P17 PA sleduje u rodičky vyprazdňování močového měchýře, pokud není rodičky schopna 

vyprázdnit močový měchýř, porodní asistentka rodičku jednorázově za  přísně sterilních 

podmínek vycévkuje. 

P18 PA zabezpečí rodičce potřebnou hygienickou péči. 

P19 PA nabízí rodičce alternativní metody tlumení porodních bolestí a povzbuzuje rodičku  

ke spolupráci, motivuje doprovázející osobu k pomoci rodičce lépe snášet průběh I. DP. 

 

Další péče, pokud nedojde ke komplikacím vyžadujícím akutní císařský řez, probíhá  

podle standardů č. 4 – 7. 
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KRITÉRIA VÝSLEDKU 

V1 Rodička i doprovázející osoba jsou dostatečně informovány o průběhu I. DP. 

V2 Rodička zná správnou techniku dýchání v I. DP a využívá ji.  

V3 Rodička je pravidelně vaginálně vyšetřována pro hodnocení progrese porodního nálezu. 

V4 U rodičky jsou prováděny záznamy CTG a pravidelně v patnáctiminutových intervalech 

auskultačně kontrolovány ozvy plodu. 

V5 Rodička zná a využívá alternativní metody tlumení bolesti. 

V6 Dokumentace rodičky je kompletní. 

 

Odlišnosti při poloze podélné koncem pánevním: 

o PA informuje vedoucího lékaře, který klientku vyšetří a rozhodne o dalším 

postupu. 

o PA a lékař se snaží zachovat co nejdéle neporušený vak blan, po odtoku VP ihned 

vaginálně vyšetří. 

o PA dbá na dostatečný parenterální přísun tekutin, iontů a energie. 

 

Komplikace: 

o jazyková bariéra 

o neslyšící, němá klientka 

o mentálně retardovaná klientka, psychicky alterovaná klientka 

o nespolupracující klientka 

o patologické stavy: alterace ozev plodu, zkalená VP, krvácení, výhřez pupečníku 

o závažné onemocnění klientky 

 

Negativní aspekty péče v porodní asistenci během I. DP: 

o nedostatečné/nadbytečné/nevhodné informace 

o nesprávné hodnocení bolesti, děložních kontrakcí a progrese vaginálního nálezu 

o příliš častá vnitřní vyšetření více osobami 

o zanedbání péče o vyprazdňování močového měchýře 

o nedostatečný přísun tekutin 

o neplnění ordinací lékaře 

o nerespektování individuálních potřeb rodičky (porodní plán) 

o nesprávné polohování 

o nerespektování etických aspektů a Práv pacientů 
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o nedostatečná intimita, nerespektování soukromí rodičky a doprovázející osoby 

o nevhodné chování k doprovázející osobě 

o nesprávně vedená dokumentace  

 

Přehled zvažovaných ošetřovatelských diagnóz NANDA taxonomie: 

nedostatečná výživa – 00002, riziko deficitu tělesných tekutin – 00028, porušené 

vyprazdňování moči – 00016, retence moči – 00023, porušená výměna plynů – 00030, 

spánková deprivace – 00096, zhoršená pohyblivost – 00085, porušená energie – 00050,  

únava – 00093, neefektivní dýchání – 00032, neefektivní tkáňová perfuze – periferní – 00024, 

deficit sebepéče při koupání a hygieně – 00108, deficit sebepéče při vyprazdňování – 00110, 

deficitní znalost – 00126, ochota doplnit deficitní vědomosti – 00161, situačně snížená 

sebeúcta – 00120, strach – 00148, úzkost – 00146, oslabené přizpůsobení – 00070, riziko 

infekce – 00004, riziko pádů – 00155, riziko intoxikace – 00037, riziko nerovnováhy tělesné 

teploty – 00005, akutní bolest – 00132, nauzea – 00134 

 
Použitá literatura:  11, 12, 14, 15, 43 
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12 Plán auditu pro standard č. 3 – První doba porodní 
 

Klinický audit: vyhodnocení splnění standardu První doba porodní 

Oddělení: porodní sál FNHK 

Vedoucí auditor: 

Auditoři: 

Datum: 

Metody: kontrola prostředí; kontrola pomůcek; kontrola dokumentace; otázka pro rodičku; 

otázka pro PA 

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

S2 Je výkon realizovaný 

v požadovaném prostředí? 
Kontrola prostředí K, D   

S3 Má PA k dispozici potřebné 

pomůcky? 
Kontrola pomůcek K, D   

S 

T 

R 

U 

K 

T 

U 

R 

A 

S4 
Má PA k dispozici porodnickou 

dokumentaci? 
Kontrola dokumentace K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

P1 Byly rodička a doprovázející osoba 

seznámena se signalizací a 

vybavením porodního boxu? 

Otázka pro rodičku K, D   

P2 Nabídla PA rodičce k přečtení 

Práva pacientů a domácí řád? 
Otázka pro rodičku D K  

P3 Seznámila PA rodičku a 

doprovázející osobu s průběhem I. 

DP, relaxačními pomůckami, 

pohybovým režimem a úlevovými 

polohami?? 

Otázka pro rodičku K, D   

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 

 
P4 - 6 Monitorovala PA stav plodu 

pomocí CTG podle kritérií P4 – P6? 
Otázka pro PA K, D   
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P7 Vysvětlila PA rodičce správnou 

techniku dýchání v průběhu I. DP? 
Otázka pro PA K, D   

P8 Kontrolovala PA srdeční ozvy 

plodu podle kritéria P8? 
Otázka pro PA K, D   

P9 Hodnotila PA frekvenci, 

pravidelnost, intenzitu a trvání 

děložních kontrakcí? 

Otázka pro PA K, D   

P10 - 11 Zajistila PA vaginální vyšetření 

rodičky podle kritérií P10 – 11? 
Otázka pro PA K, D   

P12 Monitorovala PA odtok VP a 

zhodnotila ji podle kritéria P12? 
Otázka pro PA   K, D 

P13 Asistovala PA u DVB, pokud se 

tento výkon u rodičky prováděl? 
Otázka pro PA   K, D 

P14 Hodnotila PA stav rodičky a 

komunikovala s ní a její 

doprovázející osobou? 

Otázka pro rodičku K, D   

P15 Doplňovala PA dokumentaci 

rodičky? 
Kontrola dokumentace K, D   

P16 Zabezpečila PA rodičce dostatečný 

pitný režim? 
Otázka pro rodičku K, D   

P17 Sledovala PA vyprazdňování 

močového měchýře u rodičky a 

dodržela zásady sterility při 

případném cévkování? 

Otázka pro PA K, D   

P18 Zabezpečila PA rodičce potřebnou 

hygienickou péči? 
Otázka pro rodičku K, D   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

P19 Doporučila PA rodičce alternativní 

metody tlumení bolesti, navrhla 

zapojení doprovázející osoby do 

péče o rodičku? 

Otázka pro rodičku K, D   
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Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

V1 Jsou rodička a doprovázející osoba 

dostatečně informovány o průběhu 

I. DP? 

Otázka pro rodičku K, D   

V2 Zná rodička správnou techniku 

dýchání v průběhu I. DP a využívá 

ji? 

Otázka pro rodičku K, D   

V3 Je rodička pravidelně vaginálně 

vyšetřována? 
Otázka pro PA K, D   

V4 Jsou u rodičky prováděny záznamy 

CTG podle kritéria a kontrolovány 

ozvy plodu minimálně každých 

patnáct minut? 

Otázka pro PA K, D   

V5 Zná a využívá rodička alternativní 

metody tlumení porodních bolestí? 
Otázka pro rodičku K, D   

 

V 

Ý 

S 

L 

E 

D 

E 

K  

V6 Je dokumentace rodičky 

kompletní? 
Kontrola dokumentace K, D   

 

Vysvětlivky:  při shodě s kritériem vepište kód příslušné porodní asistentky do sloupce 

označeného „Ano“, při neshodě s kritériem vepište kód do sloupce „Ne“, v případě, že některé 

kritérium u klientky nebylo indikováno, zapište kód asistentky do sloupce označeného „N“ 

 

ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ: 

 

Celkový počet neshod: K: 3, D: 2 

 

Kód Popis neshody Kód PA 

P2 PA nenabídla rodičce k přečtení Práva pacientů a domácí řád. K 

P12 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. K, D 

P13 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. K. D 
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13 Standard č. 4 – Druhá doba porodní 
 

Charakteristika standardu: procesuální standard ošetřovatelské péče v porodní asistenci 

Cíl: zajistit kompletní péči o rodičku ve druhé době porodní 

Skupina péče: rodičky s fyziologickým průběhem druhé doby porodní hospitalizované  

na porodním sále Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Zpracoval: Aneta Vavrová 

Schválil:  

Nabývá účinnosti dne: 

Četnost kontrol: nejméně dvě náhodné kontroly v průběhu jednoho kalendářního roku  

Kontrolu vykonal:  externí manažeři porodní asistence 

Podpis zodpovědného pracovníka: staniční sestra porodního sálu FNHK 

 

Definice problematiky: II. DP, doba vypuzovací, začíná zánikem branky a končí porodem 

plodu 

 

Použité zkratky: PA – porodní asistentka; FNHK – Fakultní nemocnice Hradec Králové; 

CTG – kardiotokograf; II. DP – druhá doba porodní; č. - číslo 

 

KRITÉRIA STRUKTURY 

S1 Pracovníci: dvě porodní asistentky – dále označované PA (1), PA (2) 

S2 Prostředí: porodní box 

S3 Pomůcky: CTG, ultrasonografický gel, stetoskop, antiseptický roztok pro dezinfekci kůže 

rodidel (chlorhexidin 0,3%), nesterilní a sterilní rukavice, sterilní porodní balíček (obsah:  

2 savé podložky, 1 velká rouška, 2 malé roušky, tampony), sterilní balík nástrojů (obsah:  

2 nůžky, 2 malé peány, 2 velké peány, pinzeta, jehelec, porodnická zrcadla), ochranný plášť, 

ústenka, čepice, uterotonika, pomůcky pro intravenózní aplikaci uterotonik, pomůcky  

pro aplikaci lokální anestézie, lokální anestetika, zkumavky na odběr biologického materiálu, 

heparin k propláchnutí stříkačky, 2 náramky se shodným kódem, porodní kartička, lístek  

pro novorozeneckou sestru se základními údaji o porodu, hodiny s vteřinovou ručičkou, 

emitní miska 

S4 Dokumentace: porodnická dokumentace rodičky, porodní kniha 
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KRITÉRIA PROCESU (pro porod jednoho plodu v poloze podélné záhlavím) 

P1 PA (2) seznámí rodičku a doprovázející osobu s průběhem II. DP, na zápěstí rodičce 

připevní náramek s kódem, který bude mít shodný s novorozencem. 

P2 PA (2) poučí rodičku o správné technice dýchání a používání břišního lisu. 

P3 PA (1) vyšetří rodičku a při splněných podmínkách pro tlačení se připraví  

k porodu – chirurgicky si umyje horní končetiny, oblékne si ochranný plášť, ústenku, čepici, 

sterilní rukavice. 

P4 PA (2) upraví prostředí (světla, postel rodičky) a vysvětlí rodičce, kdy a jak má zaujmout 

gynekologickou polohu. 

P5 PA (2) provede dezinfekci zevních rodidel. 

P6 PA (1, 2) hodnotí celkový stav rodičky a povzbuzují ji i doprovázející osobu ke spolupráci. 

P7 PA (2) kontroluje ozvy plodu po každé kontrakci pomocí stetoskopu nebo sondy CTG. 

P8 PA (2) přivolá k porodu novorozeneckou sestru. 

P9 PA (2) připraví k použití sterilní porodnický balíček, asistuje PA (1) při proplachu 

stříkačky heparinem pro odběr krve na ASTRUP. 

P10 PA (1) podloží pod rodičku sterilní savou podložku. 

P11 PA (1) si uspořádá nástroje a pomůcky na instrumentálním stolečku, na kraj si připraví 

hrotnatotupé nůžky, dva malé peány a sterilní roušku pro chránění hráze. 

P12 PA (1) vede fyziologický porod, během kterého udržuje stálý slovní kontakt s rodičkou  

a doprovázející osobou. 

P13 PA (1) dilatuje prstem poševní vchod. 

P14 PA (1) při prořezávání hlavičky brání nedominantní rukou jejímu rychlému postupu, 

dominantní rukou pomocí roušky chrání hráz. 

P15 PA (1) při riziku vzniku ruptury provede hrotnatotupými nůžkami episiotomii (respektuje 

porodní plán rodičky!).  

P16 PA (1) po porodu hlavičky a její rotaci o 90° porodí nejprve horní raménko, pak dolní 

raménko, trup a dolní končetiny. 

P17 PA (2) po porodu hlavičky rodičce intravenózně aplikuje uterotonika pro aktivní vedení 

třetí doby porodní. 

P18 PA (1) položí novorozence na porodnické lůžko, stíravým pohybem dlaní otře obličej 

novorozence a taktilně ho stimuluje na zádech a chodidlech. 

P19 PA (1 nebo 2) informuje matku a doprovázející osobu o pohlaví dítěte. 

P20 PA (1) přeruší peánem na dvou místech pupečník a pod ochranou ruky ho mezi peány 

přestřihne (přibližně deset centimetrů od břišní inzerce). 
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P21 PA (1), pokud to dovoluje stav novorozence a matka vysloví přání, položí dítě na břicho 

matky. 

P22 PA (1) předá novorozence do sterilní roušky novorozenecké sestře, která provede první 

ošetření novorozence. 

P23 PA (2) asistuje PA (1) při odběru krve z pupečníku. 

P24 PA (2) provede vyšetření krve na krevní plyny. 

P25 PA (2) předá novorozenecké sestře zkumavky s odebranou krví, výsledek vyšetření krve 

na krevní plyny a lístek se základními údaji o porodu. 

P26 PA (2), pokud to dovoluje zdravotní stav novorozence, otiskne chodidlo novorozence  

na porodní kartičku. 

P27 PA (2) vyplní údaje na porodní kartičce a předá ji rodičce nebo doprovázející osobě. 

P28 PA (2) zapíše všechny výkony a údaje týkající se II. DP do porodnické dokumentace 

rodičky a do porodní knihy. 

 

Další péče, pokud nedojde ke komplikacím, probíhá podle standardů č. 5 – 7. 

 

Odlišnosti při porodu dvojčat: 

ad KRITÉRIA PROCESU (pro porod jednoho plodu v poloze podélné záhlavím) + odlišnosti: 

o PA připraví porodní balík pro porod dvojčat (doplní 2 krátké peány a jednu branži 

amerických kleští). 

o PA včas přivolá k porodu vedoucího lékaře a pediatra. 

o PA aplikuje uterotonika pro aktivní vedení třetí doby porodní až po porodu 

druhého plodu. 

 

Odlišnosti při porodu koncem pánevním: 

ad KRITÉRIA PROCESU (pro porod jednoho plodu v poloze podélné záhlavím) + odlišnosti: 

o Porod plodu v poloze podélné koncem pánevním vždy vede lékař. 

o PA připraví sterilní plenu a sterilní misku s ohřátým fyziologickým roztokem. 

o PA zajistí oporu dolních končetin v Schautových opěrách. 

o Porodník provede po dezinfekci zevních rodidel pudendální blokádu (pokud není 

zajištěna epidurální analgezie) a vějířovitou infiltraci podkoží hráze. 

o PA dovolí rodičce tlačit, až když konec pánevní naráží při dokonale zašlé brance 

na pánevní dno. 

o PA v konečné fázi II. DP dává rodičce inhalovat kyslík. 
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Odlišnosti při předčasném porodu: 

ad KRITÉRIA PROCESU (pro porod jednoho plodu v poloze podélné záhlavím) + odlišnosti: 

o PA provádí kontinuální monitorování stavu plodu pomocí CTG. 

o PA včas informuje pediatra a vedoucího lékaře o porodu nezralého novorozence  

a pediatra k porodu včas zavolá. 

 

KRITÉRIA VÝSLEDKU 

V1 Rodička a doprovázející osoba jsou informovány o průběhu II. DP. 

V2 PA (1, 2) zajistily průběh II. DP podle standardu. 

V3 PA (1) dodržela standardní postupy při vedení fyziologického porodu. 

V4 Dokumentace rodičky je kompletní. 

 

Komplikace: 

o jazyková bariéra 

o neslyšící, němá klientka 

o mentálně retardovaná klientka, psychicky alterovaná klientka 

o nespolupracující klientka 

o závažné onemocnění klientky 

o patologické stavy: alterace ozev plodu, hrozící rozvoj hypoxie, dystokie ramének 

plodu, nepostupující porod, krvácení 

o primárně a sekundárně slabé kontrakce děložní 

 

Negativní aspekty péče v porodní asistenci během II. DP: 

o nedostatečné/nadbytečné/nevhodné informace 

o nevhodné prostředí – nadbytek personálu, studentů zdravotních škol, posluchačů 

lékařských fakult, hlučné prostředí 

o nedostatečný slovní kontakt s rodičkou a doprovázející osobou 

o nejasné pokyny pro rodičku 

o nerespektování individuálních potřeb rodičky (porodní plán) 

o vyčerpání rodičky předčasným tlačením 

o nevhodná Kristellerova exprese fundu děložního 

o nedostatečná relaxace rodičky v pauze mezi kontrakcemi 

o nerespektování přítomnosti doprovázející osoby u porodu 

o nesprávně vedená dokumentace 
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Přehled zvažovaných ošetřovatelských diagnóz NANDA taxonomie: 

nedostatečná výživa – 00002, riziko deficitu tělesných tekutin – 00028, porušené 

vyprazdňování moči – 00016, retence moči – 00023, porušená výměna plynů – 00030, 

zhoršená pohyblivost – 00085, porušená energie – 00050, únava – 00093, neefektivní tkáňová 

perfuze – periferní – 00024, deficitní znalost – 00126, ochota doplnit deficitní  

vědomosti – 00161, situačně snížená sebeúcta – 00120, strach – 00148, úzkost – 00146, riziko 

infekce – 00004, porušená ústní sliznice – 00045, riziko porušení kožní integrity – 00047, 

porušená tkáňová integrita – 00044, riziko intoxikace – 00037, akutní bolest – 00132,  

nauzea – 00134 

 

Použitá literatura:  11, 12, 14, 15, 43 
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14 Plán auditu pro standard č. 4 – Druhá doba porodní 
 

Klinický audit: vyhodnocení splnění standardu Druhá doba porodní 

Oddělení: porodní sál FNHK 

Vedoucí auditor:  

Auditoři: 

Datum: 

Metody: kontrola prostředí; kontrola pomůcek; kontrola dokumentace; otázka pro rodičku; 

otázka pro PA; pozorování PA během výkonu 

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

S2 Je výkon realizovaný 

v požadovaném prostředí? 
Kontrola prostředí K, D   

S3 Má PA k dispozici potřebné 

pomůcky? 
Kontrola pomůcek K, D   

S 

T 

R 

U 

K 

T 

U 

R 

A 

S4 
Má PA k dispozici porodnickou 

dokumentaci? 
Kontrola dokumentace K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

P1 Seznámila PA rodičku a 

doprovázející osobu s průběhem II. 

DP a připevnila rodičce na zápěstí 

identifikační náramek s kódem? 

Otázka pro PA K, D   

P2 Poučila PA rodičku o správné 

technice dýchání a používání 

břišního lisu? 

Otázka pro PA K, D   

P3 Připravila se PA (1) na porod podle 

kritéria P3? 
Otázka pro PA  K, D  

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 
P4 Upravila PA (2) prostředí a 

vysvětlila rodičce, kdy a jak 

zaujmout gynekologickou polohu? 

Otázka pro PA K, D   
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P5 Provedla PA (2) dezinfekci zevních 

rodidel? 
Otázka pro rodičku K, D   

P6 Hodnotily PA (1, 2) celkový stav 

rodičky a povzbuzovaly ji a 

doprovázející osobu ke spolupráci? 

Otázka pro PA K, D   

P7 Kontrolovala PA (2) ozvy plodu po 

každé kontrakci? 

Pozorování PA během 

výkonu 
K, D   

P8 Přivolala PA k porodu 

novorozeneckou sestru? 
Otázka pro PA K, D   

P9 Připravila PA (2) porodní balíček 

k použití a asistovala PA (2) při 

proplachu stříkačky heparinem? 

Otázka pro PA K, D   

P10 Podložila PA (1) pod rodičku savou 

podložku? 
Otázka pro PA K, D   

P11 Uspořádala si PA (1) nástroje na 

instrumentálním stolku tak, aby je 

mohla rychle použít? 

Pozorování PA během 

výkonu 
K, D   

P12 Udržovaly PA (1, 2) během II. DP 

stálý slovní kontakt s rodičkou? 
Otázka pro rodičku K, D   

P13 - 16 Vedla PA (1) fyziologický porod 

podle kritérií P13 - 16? 

Pozorování PA během 

výkonu 
K, D   

P17 Aplikovala PA (2) rodičce 

intravenózně uterotonika pro 

aktivní vedení třetí doby porodní? 

Otázka pro PA K, D   

P18 Provedla PA (1) taktilní stimulaci 

novorozence? 
Otázka pro PA K, D   

P19 Informovala PA (1 nebo 2) rodičku 

a doprovázející osobu o pohlaví 

dítěte? 

Otázka pro PA K, D   

P20  Přerušila PA (1) správně pupečník 

mezi dvěma peány? 

Pozorování PA během 

výkonu 
K, D   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P21 Položila PA (1) novorozence na 

břicho matky? (dle přání) 
Otázka pro PA   K, D 
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P22 Předala PA (1) novorozence 

novorozenecké sestře k prvnímu 

ošetření? 

Otázka pro PA K, D   

P23 Asistovala PA (2) porodní 

asistentce (1) při odebírání krve 

z pupečníku? 

Otázka pro PA K, D   

P24 Provedla PA (2) vyšetření krve na 

krevní plyny? 
Otázka pro PA K, D   

P25 Předala PA (2) výsledek vyšetření 

krve a lístek se základními údaji o 

porodu novorozenecké sestře? 

Otázka pro PA K, D   

P26 Otiskla PA (2) chodidlo 

novorozence na porodní kartičku? 
Otázka pro PA K, D   

P27 Vyplnila PA (2) porodní kartičku a 

předala ji rodičce nebo 

doprovázející osobě? 

Otázka pro PA K, D   

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

P28 Zapsala PA (2) všechny údaje 

týkající se II. DP do porodnické 

dokumentace rodičky a do porodní 

knihy? 

Kontrola dokumentace K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

V1 Byly rodička a doprovázející osoba 

informovány o průběhu II. DP? 
Otázka pro rodičku K, D   

V2 Zajistily PA (1, 2) průběh II. DP 

podle standardu? 

Pozorování PA během 

výkonu 
K, D   

V3 Dodržela PA (1) standardní 

postupy při vedení fyziologického 

porodu? 

Pozorování PA během 

výkonu 
K, D   

V 

Ý 

S 

L 

E 

D 

E 

K  
V4 Je dokumentace rodičky 

kompletní? 
Kontrola dokumentace K, D   
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Vysvětlivky:  při shodě s kritériem vepište kód příslušné porodní asistentky do sloupce 

označeného „Ano“, při neshodě s kritériem vepište kód do sloupce „Ne“, v případě, že některé 

kritérium u klientky nebylo indikováno, zapište kód asistentky do sloupce označeného „N“ 

 

ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ: 

 

Celkový počet neshod: K: 2, D: 2 

 

Kód Popis neshody Kód PA 

P3 Porodní asistentka neprovedla chirurgické mytí rukou před porodem. K, D 

P21 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. K, D 
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15 Standard č. 5 – Třetí doba porodní 
 

Charakteristika standardu: procesuální standard péče v porodní asistenci 

Cíl: zajistit kompletní péči o rodičku v třetí době porodní 

Skupina péče: rodičky s fyziologickým průběhem třetí doby porodní hospitalizované  

na porodním sále FNHK 

Zpracoval: Aneta Vavrová 

Schválil:  

Nabývá účinnosti dne: 

Četnost kontrol: nejméně dvě náhodné kontroly v průběhu jednoho kalendářního roku  

Kontrolu vykonal:  externí manažeři porodní asistence 

Podpis zodpovědného pracovníka: staniční sestra porodního sálu FNHK 

 

Definice problematiky: III. DP, doba k lůžku, začíná porodem plodu a končí vypuzením 

placenty (sled tří dějů: odloučení lůžka; vypuzení lůžka, plodových obalů, pupečníku  

a retroplacentárního hematomu; zástava krvácení), 

 

Použité zkratky: PA – porodní asistentka; III. DP – třetí doba porodní; FNHK – Fakultní 

nemocnice Hradec Králové; FF – fyziologické funkce; č. - číslo 

 

KRITÉRIA STRUKTURY 

S1 Pracovníci: dvě porodní asistentky – dále označované PA (1), PA (2) 

S2 Prostředí: porodní box 

S3 Pomůcky: sterilní velký peán, sterilní rukavice, sterilní rouška na břicho rodičky 

S4 Dokumentace: porodnická dokumentace rodičky, porodní kniha 

 

KRITÉRIA PROCESU 

P1 PA (1) vysvětlí rodičce a doprovázející osobě průběh III. DP. 

P2 PA (2) upraví polohu rodičky. 

P3 PA (1) na břicho rodičky položí sterilní roušku (nebo plenu). 

P4 PA (1) sleduje známky odlučování placenty, po zjištění známek odloučení placentu porodí. 

P5 PA (1), pokud hrozí roztrhnutí blan placenty, zachytí blány peánem a pomalým kývavým 

pohybem je vytáhne. 

P6 PA (1) sleduje a následně zaznamená mechanismus porodu placenty. 
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P7 PA (1) zkontroluje celistvost a úplnost placenty, otře krevní sraženiny, zkontroluje cévy, 

celistvost blan. 

P8 PA (1) oznámí lékaři, pokud zjistí chybějící kotyledon nebo blány a patologie lůžka. 

P9 PA (1) zapíše údaje týkající se III. DP do porodnické dokumentace rodičky a doplní údaje 

o III. DP do porodní knihy. 

 

Další péče probíhá podle standardů č. 6 – 7. 

 

KRITÉRIA VÝSLEDKU 

V1 Rodička a doprovázející osoba jsou informovány o průběhu III. DP. 

V2 Placenta je po porodu zkontrolována porodní asistentkou. 

V3 Dokumentace rodičky a porodní kniha jsou doplněné o údaje o III. DP. 

 

Komplikace: 

o jazyková bariéra 

o neslyšící, němá klientka 

o mentálně retardovaná klientka, psychicky alterovaná klientka 

o nespolupracující klientka 

o krvácení, hypotonie a atonie děložní 

o nekompletní placenta (RCUI pro inkompletní lůžko), lysis manualis placentae  

 

Negativní aspekty péče v porodní asistenci během III. DP: 

o nedostatečné/nadbytečné informace 

o nesprávně vedená dokumentace 

 

Přehled zvažovaných ošetřovatelských diagnóz NANDA taxonomie: 

nedostatečná výživa – 00002, riziko deficitu tělesných tekutin – 00028, porušená  

energie – 00050, únava – 00093, deficitní znalost – 00126, ochota doplnit deficitní  

vědomosti – 00161, situačně snížená sebeúcta – 00120, strach – 00148, úzkost – 00146, riziko  

infekce – 00004, porušená ústní sliznice – 00045, porušená kožní integrita – 00046, porušená 

tkáňová integrita – 00044, riziko intoxikace – 00037, akutní bolest – 00132 

 

Použitá literatura: 11, 12, 14, 15, 43 
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16 Plán auditu pro standard č. 5 – Třetí doba porodní 
 

Klinický audit: vyhodnocení splnění standardu Třetí doba porodní 

Oddělení: porodní sál FNHK 

Vedoucí auditor: 

Auditoři: 

Datum: 

Metody: kontrola prostředí; kontrola pomůcek; kontrola dokumentace; otázka pro rodičku; 

otázka pro PA; pozorování PA během výkonu 

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

S2 Je výkon realizovaný v požadovaném 

prostředí? 
Kontrola prostředí K, D   

S3 Má PA k dispozici potřebné 

pomůcky? 
Kontrola pomůcek K, D   

S 

T 

R 

U 

K 

T 

U 

R 

A 

S4 
Má PA k dispozici porodnickou 

dokumentaci? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

P1 Vysvětlila PA (1) rodičce a jejímu 

doprovodu průběh III. DP? 
Otázka pro rodičku K, D   

P2 Uložila PA (2) rodičku do vhodné 

polohy? 
Otázka pro PA K, D   

P3 Položila PA (1) sterilní roušku na 

břicho rodičky? 

Pozorování PA 

během výkonu 
K, D   

P4 Porodila PA (1) placentu po 

průkazných známkách jejího 

odloučení? 

Otázka pro PA K, D   

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 

P5 Použila PA (1) k porození blan 

placenty peán, aby předešla jejich 

roztržení? 

Pozorování PA 

během výkonu 
K  D 
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P6 Rozpoznala a zapsala PA (1) správně 

mechanismus porodu placenty? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

P7 Provedla PA kontrolu placenty po 

porodu? 

Pozorování PA 

během výkonu 
K, D   

P8 Oznámila PA lékaři, pokud objevila 

na placentě patologie? 
Otázka pro PA   K, D 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

P9 Doplnila PA (1) údaje týkající se III. 

DP do porodní knihy a 

zkompletovala porodnickou 

dokumentaci rodičky? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

V1 Byla rodička (a její doprovod) 

informována o průběhu III. DP? 
Otázka pro rodičku K, D   

V2 Zkontrolovala PA placentu po 

porodu? 
Otázka pro PA K, D   

 

V 

Ý 

S 

L 

E 

D 

E 

K  

V3 Obsahuje dokumentace rodičky a 

porodní kniha všechny údaje týkající 

se III. DP? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Vysvětlivky:  při shodě s kritériem vepište kód příslušné porodní asistentky do sloupce 

označeného „Ano“, při neshodě s kritériem vepište kód do sloupce „Ne“, v případě, že některé 

kritérium u klientky nebylo indikováno, zapište kód asistentky do sloupce označeného „N“ 

 

ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ: 

 

Celkový počet neshod: K: 1, D: 2 

 

Kód Popis neshody Kód PA 

P5 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. D 

P8 Toto kritérium u klientky nebylo indikováno. K, D 
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17 Standard č. 6 – Čtvrtá doba porodní 
 

Charakteristika standardu: procesuální standard péče v porodní asistenci 

Cíl: zajistit kompletní péči o rodičku ve čtvrté době porodní 

Skupina péče: rodičky s fyziologickým průběhem IV. DP hospitalizované na porodním sále 

FNHK 

Zpracoval: Aneta Vavrová 

Schválil:  

Nabývá účinnosti dne: 

Četnost kontrol: nejméně dvě náhodné kontroly v průběhu jednoho kalendářního roku  

Kontrolu vykonal:  externí manažeři porodní asistence 

Podpis zodpovědného pracovníka: staniční sestra porodního sálu FNHK 

 

Definice problematiky: IV. DP začíná vypuzením placenty a končí dvě hodiny po porodu, 

řadí se do raného šestinedělí 

 

Použité zkratky: PA – porodní asistentka; FF – fyziologické funkce; FNHK – Fakultní 

nemocnice Hradec Králové; IV. DP – čtvrtá doba porodní; OMN – Oddělení pro matku  

a novorozence; č. - číslo  

 

KRITÉRIA STRUKTURY 

S1 Pracovníci: dvě porodní asistentky – dále označované PA (1), PA (2), event. ve spolupráci 

s lékařem 

S2 Prostředí: porodní box 

S3 Pomůcky: pomůcky k ošetření episiotomie obsažené ve sterilním balíčku k porodu 

(jehelec, nůžky, pinzeta, tampony), porodnická zrcadla, šicí materiál, lokální anestetikum, 

pomůcky k aplikaci lokálního anestetika, sterilní rukavice, pomůcky k měření FF, sterilní 

vložky, nesterilní pleny na omytí rodičky, antiseptický roztok pro dezinfekci kůže rodidel 

(chlorhexidin 0,3%), čisté ústavní prádlo, event. podložní mísa a pomůcky k jednorázovému 

cévkování 

S4 Dokumentace: porodnická dokumentace rodičky 

 

KRITÉRIA PROCESU 

P1 PA (1) informuje šestinedělku a její doprovod o průběhu a trvání IV. DP. 
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P2 PA (1) zkontroluje, zda nedošlo k poranění zevních rodidel, pochvy a děložního hrdla. 

P3 PA (1) v případě poranění zabezpečí chirurgické ošetření lékařem a při ošetřování  

mu asistuje. 

P4 PA (2) po ošetření porodních poranění opláchne šestinedělce zevní rodidla dezinfekčním 

roztokem, očistí dolní končetiny od krve. 

P5 PA (2) vymění znečištěné ložní prádlo, dá šestinedělce sterilní vložku a zabalí ji podle 

zvyku pracoviště do látkové podložky. 

P6 PA (2) umožní dětské sestře přiložit novorozence k prsu matky, pokud to jeho zdravotní 

stav dovoluje. 

P7 PA (2) uklidí veškeré pomůcky. 

P8 PA (2) edukuje šestinedělku o nutnosti ležet na zádech a nedávat horní končetiny za hlavu 

během IV. DP a o nutnosti dostatečného pitného režimu, podle potřeby šestinedělce doplňuje 

čaj. 

P9 PA (2) při fyziologickém průběhu IV. DP v půlhodinových intervalech kontroluje 

krvácení, zavinování dělohy, poranění šestinedělky. Vyměňuje vložky podle potřeby. 

P10 PA (2) po uplynutí dvou hodin změří šestinedělce FF a zaznamená je do dokumentace. 

P11 PA (2) se šestinedělkou vstane (pokud se tato na to cítí), doprovodí ji na toaletu a umožní 

šestinedělce osprchovat se a převléknout do čisté košile. 

P12 PA (2) zajistí vyprázdnění močového měchýře jednorázovým cévkováním, pokud  

se šestinedělka nevymočí spontánně na toaletě. 

P13 PA (2) odstraní flexilu, pokud šestinedělka nemá další ordinace vyžadující žilní vstup. 

P14 PA (2) připraví stolek a příbor a ohřeje šestinedělce jídlo. 

P15PA (2) doplní do dokumentace údaje týkající se IV. DP a překladu šestinedělky na OMN. 

 

Další péče probíhá podle standardu č. 7. 

 

KRITÉRIA VÝSLEDKU 

V1 Šestinedělka a doprovázející osoba jsou informovány o průběhu IV. DP. 

V2 PA zabezpečila kompletní péči o šestinedělku v průběhu IV. DP. 

V3 Dokumentace šestinedělky obsahuje kompletní údaje týkající se IV. DP. 

 

Komplikace: 

o jazyková bariéra 

o neslyšící, němá klientka 
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o mentálně retardovaná klientka, psychicky alterovaná klientka 

o nespolupracující klientka 

o závažné onemocnění klientky 

o krvácení, hypotonie a atonie děložní 

o hypotenze, kolabování při mobilizaci 

o hematom v místě porodního poranění 

 

Negativní aspekty péče v porodní asistenci během II. DP: 

o nedostatečné informace 

o nedostatečná kontrola šestinedělky během IV. DP 

o nerespektování soukromí šestinedělky a jejího doprovodu, časté vyrušování 

o nezajištění prostředí vhodného pro odpočinek 

o nesprávně vedená dokumentace 

 

Přehled zvažovaných ošetřovatelských diagnóz NANDA taxonomie: 

nedostatečná výživa – 00002, riziko deficitu tělesných tekutin – 00028, porušené 

vyprazdňování moči – 00016, retence moči – 00023, spánková deprivace – 00096, zhoršená 

pohyblivost – 00085, zhoršená schopnost se přemístit – 00090, únava – 00093, deficit 

sebepéče při koupání a hygieně – 00108, deficit sebepéče při vyprazdňování – 00110, 

situačně snížená sebeúcta – 00120, riziko pádů – 00155, riziko nerovnováhy tělesné  

teploty – 00005, akutní bolest - 00132 

 

Použitá literatura:  11, 12, 14, 15, 43 
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18 Plán auditu pro standard č. 6 – Čtvrtá doba porodní 
 

Klinický audit: vyhodnocení splnění standardu Čtvrtá doba porodní 

Oddělení: porodní sál FNHK 

Vedoucí auditor:  

Auditoři: 

Datum: 

Metody: kontrola prostředí; kontrola pomůcek; kontrola dokumentace; otázka  

pro šestinedělku; otázka pro PA 

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

S2 Je výkon realizovaný v požadovaném 

prostředí? 
Kontrola prostředí K, D   

S3 Má PA k dispozici potřebné 

pomůcky? 
Kontrola pomůcek K, D   

S 

T 

R 

U 

K 

T 

U 

R 

A 

S4 
Má PA k dispozici porodnickou 

dokumentaci? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

P1 Informovala PA (1) šestinedělku a 

doprovod o průběhu IV. DP? 

Otázka pro 

šestinedělku 
K, D   

P2 - 3  Provedla PA (1) revizi poranění, 

zajistila jejich ošetření lékařem? 
Otázka pro PA K, D   

P4 - 5 Provedla PA (2) hygienickou péči o 

nedělku podle kritérií P4 – 5? 
Otázka pro PA K, D   

P6 Umožnila PA (2) dětské sestře 

přiložit novorozence k prsu matky? 

Otázka pro 

šestinedělku 
K, D   

P7 Uklidila PA (2) pomůcky? Otázka pro PA K, D   

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 

P8 Edukovala PA (2) šestinedělku ve 

všech oblastech popsaných v kritériu 

P8? 

Otázka pro PA K, D   
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P9 Kontrolovala PA (2) stav 

šestinedělky podle kritéria P9? 
Otázka pro PA K, D   

P10 Změřila PA (2) po uplynutí dvou 

hodin FF šestinedělky? 
Otázka pro PA K, D   

P11 - 12 Zabezpečila PA (2) šestinedělce 

hygienickou péči po porodu včetně 

případného cévkování? 

Otázka pro PA K, D   

P13 Odstranila PA (2) šestinedělce 

flexilu, pokud nebyl důvod ji 

ponechat? 

Otázka pro PA K, D   

P14 Nabídla PA (2) šestinedělce po 

porodu stravu? 

Otázka pro 

šestinedělku 
K, D   

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

P15 Doplnila PA (2) porodnickou 

dokumentaci šestinedělky? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

V1 Jsou šestinedělka a doprovázející 

osoba informovány o průběhu IV. 

DP? 

Otázka pro 

šestinedělku 
K, D   

V2 Má šestinedělka zabezpečenou 

kompletní péči v průběhu IV. DP? 
Otázka pro PA K, D   

V 

Ý 

S 

L 

E 

D 

E 

K  
V3 Je porodnická dokumentace rodičky 

kompletní? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Vysvětlivky:  při shodě s kritériem vepište kód příslušné porodní asistentky do sloupce 

označeného „Ano“, při neshodě s kritériem vepište kód do sloupce „Ne“, v případě, že některé 

kritérium u klientky nebylo indikováno, zapište kód asistentky do sloupce označeného „N“ 

 

ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ: 

 

Celkový počet neshod: K: 0, D: 0 
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19 Standard č. 7 – Překlad šestinedělky na OMN 
 

Charakteristika standardu: procesuální standard péče v porodní asistenci 

Cíl: zajistit přeložení šestinedělky na Oddělení pro matku a novorozence 

Skupina péče: šestinedělky po uplynutí čtvrté doby porodní hospitalizované ve FNHK 

Zpracoval: Aneta Vavrová 

Schválil:  

Nabývá účinnosti dne: 

Četnost kontrol: nejméně dvě náhodné kontroly v průběhu jednoho kalendářního roku  

Kontrolu vykonal:  externí manažeři porodní asistence 

Podpis zodpovědného pracovníka: staniční sestra porodního sálu FNHK 

 

Definice problematiky: překlad šestinedělky z porodního sálu signalizuje takový zdravotní 

stav klientky, který není kontraindikací pro hospitalizaci na standardní ošetřovací jednotce 

 

Použité zkratky: PA – porodní asistentka; FNHK – Fakultní nemocnice Hradec Králové; 

OMN – Oddělení pro matku a novorozence 

 

KRITÉRIA STRUKTURY 

S1 Pracovníci: porodní asistentka, porodní asistentka nebo sestra na OMN, sanitář 

S2 Prostředí: porodní sál, OMN  

S3 Pomůcky: dlouhý vozík nebo sedačka na kolečkách, kapna na zakrytí 

S4 Dokumentace: porodnická dokumentace 

 

KRITÉRIA PROCESU 

P1 PA edukuje šestinedělku a doprovázející osobu o překladu na OMN. 

P2 PA informuje porodní asistentku nebo sestru na OMN o zdravotním stavu šestinedělky  

a o jejím překladu na OMN; hlášení obsahuje povinně tyto informace: čas porodu, způsob 

porodu, event. operativní ukončení porodu, porodní poranění, krvácení, krevní ztráta  

při porodu, mobilizace, močení/cévkování, flexila zavedena/ex, podání stravy na porodním 

sále po porodu. 

P3 PA informuje sanitáře o převozu šestinedělky na OMN. 

P4 PA zapíše údaje o překladu šestinedělky do porodnické dokumentace, dokumentaci 

zkompletuje a zařadí do ní zprávu o překladu šestinedělky, kterou lékař sepsal a vytiskl. 
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P5 PA připraví oblečení, boty, tašku a osobní věci šestinedělky. 

P6 PA předá sanitářovi dokumentaci a osobní věci šestinedělky a rozloučí se se šestinedělkou. 

 

KRITÉRIA VÝSLEDKU 

V1 Šestinedělka a její doprovázející osoba jsou informovány o překladu na OMN. 

V2 PA nebo sestra na OMN je informována o překladu šestinedělky a o jejím zdravotním 

stavu. 

V3 Šestinedělka je přeložena na OMN s kompletní dokumentací. 

V4 Šestinedělka má na OMN přeloženy veškeré osobní věci. 

 

Komplikace: 

o nespolupracující klientka 

 

Negativní aspekty péče v porodní asistenci při překladu klientky na OMN: 

o nedostatečné/nadbytečné informace pro šestinedělku a její doprovod 

o neúplné předání informací sestře nebo PA na OMN o překládané šestinedělce 

o nevhodné rozloučení, nerozloučení se se šestinedělkou 

o nepřiměřeně dlouho trvající překlad mezi porodním sálem a OMN 

 

Přehled zvažovaných ošetřovatelských diagnóz NANDA taxonomie: 

retence moči – 00023, zhoršená pohyblivost – 00085, zhoršená schopnost  

se přemístit – 00090, porušená energie – 00050, únava – 00093, deficitní znalost – 00126, 

ochota doplnit deficitní vědomosti – 00161, riziko situačně snížené sebeúcty – 00153, riziko 

pádů – 00155, akutní bolest – 00132 

 

Použitá literatura:  11, 12, 14, 15, 43 
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20 Plán auditu pro standard č. 7 – Překlad šestinedělky na OMN 
 

Klinický audit: vyhodnocení splnění standardu Překlad šestinedělky na OMN 

Oddělení: porodní sál, OMN ve FNHK 

Vedoucí auditor: 

Auditoři: 

Datum: 

Metody: kontrola prostředí; kontrola pomůcek; kontrola dokumentace; otázka  

pro šestinedělku; otázka pro PA 

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

S2 Je výkon realizovaný v požadovaném 

prostředí? 
Kontrola prostředí K, D   

S3 Má PA k dispozici potřebné 

pomůcky? 
Kontrola pomůcek K, D   

S 

T 

R 

U 

K 

T 

U 

R 

A 

S4 Má PA k dispozici porodnickou 

dokumentaci? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

P1 Byly šestinedělka a její doprovod 

informovány o překladu na OMN? 

Otázka pro 

šestinedělku 
K, D   

P2 Dostala PA nebo sestra na OMN 

kompletní informace o překládané 

šestinedělce? 

Otázka pro PA D K  

P3 Informovala PA o překladu 

šestinedělky sanitáře? 
Otázka pro PA K, D   

P4 Doplnila PA kompletně porodnickou 

dokumentaci? 
Otázka pro PA K, D   

P5 Připravila PA osobní věci 

šestinedělky k převozu na OMN? 
Otázka pro PA K, D   

P 

R 

O 

C 

E 

S 

P6 Rozloučila se PA se šestinedělkou? Otázka pro PA K, D   
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Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne N 

V1 Jsou šestinedělka a doprovázející 

osoba informovány o překladu na 

OMN? 

Otázka pro 

šestinedělku 
K, D   

V2 Informovala PA porodní asistentku 

nebo sestru na OMN o překladu 

šestinedělky a o jejím zdravotním 

stavu? 

Otázka pro PA K, D   

V3 Je šestinedělka přeložena na OMN 

s kompletní dokumentaci? 

Kontrola 

dokumentace 
K, D   

 

V 

Ý 

S 

L 

E 

D 

E 

K  

V4 Má šestinedělka na OMN přeloženy 

veškeré svoje věci? 

Otázka pro 

šestinedělku 
K, D   

 

Vysvětlivky:  při shodě s kritériem vepište kód příslušné porodní asistentky do sloupce 

označeného „Ano“, při neshodě s kritériem vepište kód do sloupce „Ne“, v případě, že některé 

kritérium u klientky nebylo indikováno, zapište kód asistentky do sloupce označeného „N“ 

 

ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ: 

 

Celkový počet neshod: K: 1, D: 0 

 

Kód Popis neshody Kód PA 

P2 
PA nesdělila porodní asistence/sestře na OMN celkovou krevní ztrátu při 

porodu. 
K 
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21 Diskuse 
 

     V rámci bakalářské práce jsem vytvořila sedm standardů péče v porodní asistenci.  

Na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové již existují 

standardy týkající se příjmu klientky na porodní sál, přípravy klientky ke spontánnímu porodu 

(oba z roku 2005), standardy pro všechny doby porodní (pro I. dobu porodní z roku 2005,  

pro ostatní z roku 2006) i standard pro překlad šestinedělky na Oddělení pro matku  

a novorozence (z roku 2003), měla jsem tedy možnost je přečíst a zhodnotit. Jelikož jedním 

z cílů práce byl návrh standardu, vypracovala jsem standardy nové, kterými jsem se pokusila 

dosavadní standardy aktualizovat, doplnit a případně vylepšit. 

     V návaznosti na tyto vytvořené standardy jsem provedla auditní šetření s cílem ověřit 

jejich používání v praxi. V této kapitole v krátkosti zhodnotím výsledky jednotlivých auditů  

a na jejich základě vytvořím návrh pro praxi, kterým by mohlo dojít k ještě výraznějšímu 

zlepšení kvality poskytované péče. 

      

21.1 Standard č. 1 – Příjem klientky na PS 
 

Porodní asistentka „K“ : 

     Při poskytování péče podle standardu č. 1 došlo ze strany porodní asistentky „K“ celkem 

ke čtyřem neshodám. Tři z těchto neshod se týkaly kritérií procesu, jedna kritérií výsledku. 

     K první neshodě došlo v kritériu P1: „P ředstavila se porodní asistentka klientce  

a doprovázející osobě a vyžádala si informace o aktuálním zdravotním stavu klientky?“. 

Porodní asistentka se při prvním kontaktu s klientkou a jejím doprovodem nepředstavila. 

Považuji toto za nezanedbatelnou chybu ze strany porodní asistentky, neboť odstranění 

anonymity ošetřujícího personálu zvyšuje důvěru klientů ve zdravotnické zařízení, navozuje 

více přátelský vztah založený na komunikaci a umožňuje tedy poskytovat péči na vyšší 

úrovni. 

     Ke druhé neshodě došlo v kritériu P8: „Provedla porodní asistentka orientační vaginální 

vyšetření klientky?“ Porodní asistentka orientační vaginální vyšetření neprovedla. Na svoji 

obhajobu uvedla, že klientkou byla primigravida, primipara se spontánně odteklou vodou 

plodovou s kontrakcemi á 8 min, tedy předpokládala, že vaginální nález nebude ještě natolik 

pokročilý, aby vyšetření nemohl provést lékař až o několik minut později. Dle mého názoru  

se opět jedná o poměrně závažné pochybení ze strany porodní asistentky, neboť tato se měla 

orientačním vyšetřením ujistit minimálně v tom, zda nedošlo k výhřezu pupečníku. 
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     Třetí neshoda se týkala kritéria P12: „Asistovala porodní asistentka lékaři při porodnickém 

vyšetření?“. Porodní asistentka při vyšetření neasistovala, neboť lékař tuto asistenci 

nevyžadoval. Porodní asistentka mezi tím doplňovala údaje do ošetřovatelské anamnézy. Tato 

neshoda tedy není pokládána za chybu. 

     Čtvrtá neshoda se týkala kritéria výsledku V2: „Znají klientka a doprovázející osoba jméno 

své porodní asistentky?“. Tento problém již byl diskutován v rozboru kritéria P1. 

 

Porodní asistentka „D“: 

     Porodní asistentka „D“ se při poskytování péče podle standardu č. 1 dopustila dvou 

neshod. První neshoda nastala v kritériu procesu P1: „P ředstavila se porodní asistentka 

klientce a doprovázející osobě a vyžádala si informace o aktuálním zdravotním stavu 

klientky?“. Porodní asistentka se klientce a jejímu doprovodu nepředstavila. Toto pochybení 

je podrobně diskutováno výše u porodní asistentky „K“. Druhá neshoda nastala v kritériu 

výsledku V2: „Znají klientka a doprovázející osoba jméno své porodní asistentky?“. I tato  

je podrobně diskutována u porodní asistentky „K“. 

 
21.2 Standard č. 2 - Somatická příprava rodičky k porodu vaginální cestou 
      
     Při poskytování péče podle standardu č. 2 jsem zaznamenala shodně u obou asistentek 

„K“ i „D“ celkem čtyři neshody s uvedenými kritérii (P6, P7, P8, P10 – 12). K těmto došlo pouze 

z důvodu, že u klientek nebyla kritéria indikována, nejedná se tedy o pochybení ze strany 

porodních asistentek. 

 

21.3 Standard č. 3 – První doba porodní 
 

Porodní asistentka „K“ : 

     V auditním šetření standardu č. 3 byly u porodní asistentky „K“ odhaleny celkem  

tři neshody. První neshodou bylo kritérium P2: „Nabídla porodní asistentka rodičce 

k přečtení Práva pacientů a domácí řád?“. Porodní asistentka tyto dokumenty nabídla 

k přečtení již během přijímání klientky na porodní sál při provádění vstupního 

kardiotokografického vyšetření. Nesplnění tohoto kritéria tedy není považováno za pochybení 

ze strany porodní asistentky. 

     Druhou a třetí neshodou se rozumí nesplnění kritérií P12: „Monitorovala porodní 

asistentka odtok vody plodové a zhodnotila ji podle kritéria P12?“  a P13: „Asistovala porodní 

asistentka u dirupce vaku blan, pokud se tento výkon u rodičky prováděl?“ Tato kritéria u této 
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konkrétní rodičky nebyla indikována, neboť byla přijímána se spontánně odteklou vodou 

plodovou. Opět se tedy nesplnění těchto kritérií nepovažuje za pochybení. 

 

Porodní asistentka „D“: 

     U porodní asistentky „D“ při poskytování péče podle standardu č. 3 byly odhaleny  

dvě neshody se stanovenými kritérii: P12: „Monitorovala porodní asistentka odtok vody 

plodové a zhodnotila ji podle kritéria P12?“  a P13: „Asistovala porodní asistentka u dirupce 

vaku blan, pokud se tento výkon u rodičky prováděl?“. Důvodem byl fakt, že u klientky 

nebyla daná kritéria indikována, neboť byla přijímána se spontánně odteklou vodou plodovou. 

Nejedná se o pochybení ze strany porodní asistentky. 

 

21.4 Standard č. 4 – Druhá doba porodní 
 

     Při plnění standardu č. 4 došlo shodně u obou porodních asistentek „K“ i „D“ ke dvěma 

neshodám. První neshoda nastala při plnění kritéria P3: „P řipravila se porodní asistentka (1) 

na porod podle kritéria P3? (tedy: „Porodní asistentka (1) vyšetří rodičku a při splněných 

podmínkách pro tlačení se připraví k porodu – chirurgicky si umyje horní končetiny, oblékne 

si ochranný plášť, ústenku, čepici, sterilní rukavice.“). Porodní asistentky před porodem 

neprovedly chirurgické mytí rukou. Považuji toto za zásadní chybu, neboť při porodu hrozí 

velmi vysoké riziko zavlečení infekce jednak do organismu rodičky, jednak do organismu 

novorozence. Z tohoto důvodu krátké opláchnutí rukou vodou a jejich následné krátké 

odezinfikování dezinfekčním prostředkem nepovažuji za dostačující. 

     Druhým kritériem, ve kterém nedošlo ke shodě, je kritérium P21: „Položila PA (1) 

novorozence na břicho matky? (dle přání)“ . Toto kritérium u rodiček nebylo indikováno, 

neboť tyto nevyslovily přání přiložit novorozence po porodu na břicho. Neprovedení tohoto 

kritéria není považováno za pochybení porodních asistentek. 

 

21.5 Standard č. 5 – Třetí doba porodní 
  

Porodní asistentka „K“ : 

     Jedinou neshodou odhalenou při auditním šetření toho standardu u porodní asistentky  

„K“ bylo nesplnění kritéria P8: „Oznámila PA lékaři, pokud objevila na placentě patologie?“.  

U klientky na placentě nebyly objeveny patologie, toto kritérium tedy nebylo indikováno  

a není řazeno mezi pochybení ze strany porodní asistentky. 
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Porodní asistentka „D“: 

     U porodní asistentky „D“ došlo při poskytování péče podle standardu č. 5 ke dvěma 

neshodám. První neshoda nastala v kritériu P5: „Použila PA (1) k porození blan placenty 

peán, aby předešla jejich roztržení?“. Toto kritérium u klientky nebylo indikováno, není tedy 

považováno za pochybení ze strany porodní asistentky.  

     Druhá neshoda byla shledána v kritériu P8: „Oznámila PA lékaři, pokud objevila  

na placentě patologie?“. U klientky rovněž nebyly objeveny patologie na placentě, kritérium 

nebylo indikováno a neshoda není chápana jako pochybení ze strany porodní asistentky. 

 

21.6 Standard č. 6 – Čtvrtá doba porodní 
 

     Při péči porodních asistentek o šestinedělky během čtvrté doby porodní nebyly zjištěny 

žádné neshody se stanovenými kritérii. Porodní asistentky při péči o šestinedělky postupovaly 

přesně podle stanoveného standardu. 

 

21.7 Standard č.7 – Překlad šestinedělky na OMN 
 

Porodní asistentka „K“ : 

      Při překladu šestinedělky na Oddělení pro matku a novorozence došlo u porodní 

asistentky „K“ k jedné neshodě se stanoveným standardem, a to v kritériu P2: „Dostala PA 

nebo sestra na OMN kompletní informace o překládané šestinedělce?“  Porodní asistentka  

při auditním šetření nesdělila porodní asistence/sestře na Oddělení pro matku a novorozence 

celkovou krevní ztrátu při porodu. Považovala bych to v tomto konkrétním případě za chybu 

nepříliš výraznou, neboť krevní ztráta klientky byla odhadem určena na 100 ml, byla tedy 

v rámci normy. Předpokládám, že při větší krevní ztrátě by porodní asistentka tuto skutečnost 

porodní asistence/sestře na Oddělení pro matku a novorozence nahlásila, tedy by stanovené 

kritérium zcela splnila. 

 

Porodní asistentka „D“: 

     Porodní asistentka „D“ se při překladu šestinedělky na OMN nedopustila žádné neshody  

se stanoveným kritériem. 
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21.8 Návrhy pro praxi 
 

     Při hodnocení kvality péče porodních asistentek na porodním sále bylo odhaleno několik 

neshod ve vztahu ke stanoveným standardům. Konkrétně se jednalo o 16 neshod (neshody 

obou asistentek ve stejném kritériu byly započítány pouze jednou), ve všech případech šlo  

o neshody při poskytování péče, žádná neshoda nebyla odhalena v souvislosti s dokumentací 

klientky. Po jejich prodiskutování zbyly pouze čtyři neshody, které jsem shledala  

jako neshody závažné, jednalo se o výrazné odchýlení od stanovených standardů. Konkrétně  

se jednalo o nepředstavení se porodní asistentky klientce a jejímu doprovodu (ve dvou 

kritériích), neprovedení orientačního vaginálního vyšetření porodní asistentkou při příjmu 

klientky s odteklou vodou plodovou na porodní sál a neprovedení chirurgického mytí rukou 

před porodem plodu. 

     Návrhem pro praxi z mého pohledu tedy je opětovné důkladné pročtení navržených 

standardů, odstranění zjištěných nedostatků a následné provedení dalšího auditního šetření. 

 

21.9 Návrh standardu 
 

     Jedním z cílů bakalářské práce bylo navržení vytvořených standardů pro použití  

na porodním sále Fakultní nemocnice Hradec Králové. K tomuto účelu jsem zvolila původně 

zvolila pouze standard č. 6 – Čtvrtá doba porodní, při jehož kontrole nebyla odhalena žádná 

neshoda, standard se tedy prokázal jako realizovatelný a použitelný v praxi. 

     Nakonec jsem však k přijetí navrhla všechny standardy, neboť by vedly u porodních 

asistentek ke změně některých dosavadních postupů, které v současné době způsobovaly 

neshody s navrženými standardy. Tímto by se opět zlepšila kvality poskytované péče. 

     Standardy jsem navrhla k přijetí staniční sestře na porodním sále, ale nebyly přijaty  

s odůvodněním, že ve Fakultní nemocnici Hradec Králové existuje speciálně vytvořený 

pracovní úsek, který se zabývá přímo a pouze tvorbou standardů pro všechna pracoviště 

nemocnice. Tyto jsou pak schvalovány hlavní sestrou a Radou kvality pro ošetřovatelskou 

péči. 

 

21.10 Splnění cílů bakalářské práce 
    

     Jedním z cílů práce bylo předložit čtenářům ucelený přehled o kvalitě péče, standardech  

a auditech a rovněž o profesi současné porodní asistentky. Tohoto snad bylo dosaženo 

v teoretické části bakalářské práce. 
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     Druhým cílem práce byl návrh standardu, který by byl použitelný na porodním sále 

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Splnění/nesplnění toho cíle je komentováno v diskusi 

bakalářské práce v kapitole 21.9. 
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Závěr 
 

     Teoretická část bakalářské práce je stručným, snad srozumitelným pojednáním  

o problematice kvality péče poskytované ve zdravotnických institucích, praktická část  

pak konkrétně o úrovni kvality péče poskytované ve Fakultní nemocnici Hradec Králové  

na Porodnické a gynekologické klinice. 

     Výzkum, který jsem prováděla, z mého pohledu dokázal, že se tato instituce právem řadí 

na špičku mezi poskytovateli zdravotní péče. V provedených auditech na všech sedm 

vytvořených standardů došlo pouze k minimálnímu počtu neshod ze strany posuzovaných 

porodních asistentek vůči kritériím standardů (tyto jsou podrobněji popsány v diskusi),  

a to i přes to, že standardy mají z mého pohledu stanovena poměrně přísná kritéria. 

     Jak už bylo řečeno, při výzkumu jsem pracovala pouze s omezenou skupinou příjemců 

péče na porodním sále, s klientkami přijímanými bezprostředně ke spontánnímu porodu.  

Při auditu byly hodnoceny dvě náhodně zvolené porodní asistentky (limitujícím kritériem 

byla pouze rozdílná délka praxe na zdejším porodním sále) poskytující péči vždy jedné 

náhodně zvolené klientce, nelze tedy závěry výzkumu shrnout jako obecně platné. Připouštím, 

že jsem při volbě porodních asistentek mohla nevědomě vybrat porodní asistentky zkušenější 

a pečlivější, díky kterým dopadlo hodnocení kvality péče kladně. Nebylo však možné 

z časových a provozních důvodů (ne každá porodní asistentka se v průběhu mého výzkumu 

dostala k možnosti vést porod) zmapovat úroveň péče poskytovanou všemi porodními 

asistentkami zaměstnanými na porodním sále Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

     Význam této práce pro čtenáře z řad široké veřejnosti, jak odborné, tak laické, vidím 

v seznámení s problematikou kvality péče. Toto bylo i jedním z mých cílů. V praktické části 

byla, snad jasně a přehledně, zmapována úroveň péče poskytované porodními asistentkami  

na porodním sále Fakultní nemocnice Hradec Králové.  

       Význam práce pro sebe vidím zejména v ucelení poznatků o problematice kvality péče,  

o tvorbě standardů a auditní činnosti. Cennou zkušeností byla již samotná tvorba standardů  

a plánů auditů, během které jsem poznala práci porodní asistentky nejen v roli poskytovatelky 

péče klientkám, ale také v roli manažerky podílející se na zvýšení úrovně kvality poskytované 

péče. Rovněž pro mě bylo velmi přínosné posoudit úroveň kvality péče poskytované právě 

zdravotní institucí, ve které se v rámci odborné praxe připravuji k výkonu povolání porodní 

asistentky. 

     Praktická část bakalářské práce, tedy tvorba standardů a jejich následné vyhodnocování 

v auditním šetření, mělo z mého pohledu význam i pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. 
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Této jsem dala možnost přijetí mého standardu, případně revize a doplnění standardů 

stávajících. Zda k tomuto dojde, závisí na managementu nemocnice, do jaké míry chce ještě 

vylepšit úroveň poskytované péče.  
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