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ANOTACE
Práce mapuje a popisuje situaci sester ve vybraných terénních domácích péčích
Královehradeckého kraje, které pečují o osoby s nehojícími se ranami různé etiologie.
Pojednává o domácí péči, jak funguje, jaké role a kompetence sestry v domácích péčích mají.
Zaměřuje se na specifika spojená s péčí o chronické rány v domácí péči. Popisuje péči
o chronické nehojící se rány a vyzdvihuje její specifika. Zabývá se platnými zákony
a vyhláškami. Ve výzkumném šetření zjišťuje, jaké je vzdělání sester a jaký je jejich přístup
k dalšímu vzdělávání. Poukazuje na spolupráci lékařů a sester v domácí péči a na spokojenost
sester s dokumentací hojení ran.
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The role and competence of nurses in wound treatment in home care

ABSTRACT
This bachelor work maps out and describes the situation of nurses in selected mobile home
care units in the Hradec Králové region, which take care of patients with non-healing wounds
of different etiology. It deals with home care, how it works, what roles and competences
nurses have in home care. The work focuses on the specifics related to the treatment of
chronic wounds in home care. It covers the valid laws and bills. The research determines the
level of education of nurses and their attitude to further education. It concerns itself with the
inadequacies of wound care in home care from the point of view of a nurse.
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Úvod
Léčba nehojících se ran a jiná chronická onemocnění jsou stále častějším důvodem k návštěvě
sestry u klienta v jeho domácím prostředí. Hospitalizace probíhá u nehojících se ran pouze
v akutních fázích, poté je moţné docházet na pravidelné převazy k lékaři, nebo vyuţívat
zdravotnické sluţby prostřednictvím terénní domácí zdravotní péče v pohodlí domova.
Nemocnice a zdravotnická zařízení působí nepříjemný dojmem. Lidé si je spojují
s nepříjemnými záţitky. Čekárny působí chladně a neosobně. Někdy zapáchají dezinfekcí.
Prostředí, které klient zná, a cítí se v něm dobře, má pozitivní účinky na jeho psychický stav.
Dobrý psychický stav klienta je velice důleţitou stavební sloţkou, pro jeho celkové zdraví.
,,Negativní emoce způsobují nemoce “ (Václav Dušek)
Sestry klienty navštěvují na základě indikace praktických či ošetřujících lékařů. Pracovní
podmínky domácí péče v České republice však nejsou ideální. Neustále se bojuje
s problematikou financování. V léčbě ran jde o produkty vlhké terapie. Mají výborné
výsledky, ale nevýhodou můţe být vysoká cena. Vzdělání, praxe a kompetence sester, jsou
stále velkým otazníkem. Legislativa stanovuje sestrám nedostatečné kompetence v péči
o rány.
Tato profese je plná otázek a nejasností, které je třeba prozkoumat a pokud moţno nalézt
vhodné řešení pro úspěšné fungování a spokojenost pacientů, sester a lékařů. Pomocí
dotazníkového šetření hodnotím názory sester, týkající se léčby ran v domácí péči. Jaké role
a kompetence zastávají, nebo by chtěly zastávat, a co je momentálně největším problémem
v terénní domácí péči zaměřené na péči o chronickou nehojící se ránu.
Buddha řekl: ,,Pokud má problém řešení, není třeba si dělat starosti. Pokud problém řešení
nemá, pak ani starosti nepomůžou‘‘
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Cíl práce

Cíle teoretické části


Popsat a zhodnotit vznik a vývoj terénní domácí péče (domácí péče, agentury domácí
péče) v České republice.



Popsat specifika a kritéria spojené s léčbou nehojících se ran v terénní domácí péči.



Popsat kompetence sester v terénní domácí péči podléhající platné legislativě.

Cíle výzkumné části


Zmapovat a popsat práci sester v terénní péči, které pečují o osoby s nehojícími se ranami
různé etiologie.



Popsat stupeň vzdělání sester v terénní domácí péči.



Popsat nedostatky v péči o nehojící se rány.



Zhodnotit jak funguje dokumentace k léčbě ran v terénní domácí péči.
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I. Teoretická část
1

Domácí péče

1.1 Definice a terminologie pojmu domácí péče
Domácí péče (dále jen DP), je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich
vlastním sociálním prostředí. Je zaměřena zejména na udrţení, podporu zdraví a navrácení
zdraví. Dále na rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka
a zajištění klidného umírání (Marková, 2010, s. 42). DP se rozděluje na domácí péči a domácí
pomoc, která s ní úzce souvisí. Z anglického jazyka je známá jako Home care a Home help.
Pojem komplexní (komprehenzivní) DP se vyznačuje individuální péčí otevřeného systému,
do kterého jsou integrovány především zdravotní, sociální, ale i laické formy péče. Tato
komplexní péče je poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře (Misconiová, 1998, s.
14).

1.2 Historie vzniku domácí péče
,,Domácí péče, jako přirozený způsob péče o člověka, existuje od nejstarších dob. Lidé
v rodinách prožívali společně starosti i radosti. V domácnostech se rodilo, léčilo a umíralo za
účasti všech členů rodiny. Domácí péče byla nevyhnutelnou a jedinou formou péče vzhledem
k úrovni medicínských poznatků‘‘ (Hanzlíková, 2007, s. 238).
Poskytování zdravotní péče v domácím prostředí byl zlomový rok 1989. V této době
probíhalo ve zdravotnictví mnoho změn. Vytvářely se především reformy, struktura řízení
zdravotní péče, reforma financování. V České republice (dále jen ČR) začaly vznikat agentury
DP v roce 1990 a to v podstatě většina při České katolické charitě.
O rok později Ministerstvo zdravotnictví České Republiky (dále jen MZ ČR) povolilo činnost
domácí péče legalizovat a v tom okamţiku začalo fungovat okolo čtyřiceti agentur. Důleţitým
mezníkem pro rozvoj DP byl kongres ve Strasbourgu v roce 1991, který spouštěl kampaň k
propagaci DP na území ČR a měl velký ohlas. Následně v roce 1993 začala v České
Republice fungovat 1. Asociace DP (Hanzlíková, 2007, s. 239-240). K měsíci březnu roku
2015 působí v ČR více neţ 400 agentur domácí zdravotní péče (Zdravotnické noviny, 2015).
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1.3 Rozsah domácí péče
Cílem komplexní domácí péče je, aby se kaţdému klientovi dostával dostatek kvalitní
a zároveň humánní péče s výhodou komfortu vlastního prostředí. Měla by být dostupná po
celé ČR, kaţdou hodinu v jakýkoliv den, s důrazem na dostatečně kvalitní úroveň
profesionality a odbornosti.
Komplexní DP je schopna klientovi zajišťovat základní péči, jako je osobní hygiena, prevence
a léčba dekubitů, podávání léků per os, terapie teplem a chladem a dohled nad dostatečným
příjmem tekutin. Tuto základní péči doplňuje péče sociální, kterou vykonávají pečovatelky,
nebo lidé, kteří se chtějí o klienty starat dobrovolně. Dobrovolníci většinou nemají vzdělání
v oboru zdravotnictví, ale chtějí se nějakým způsobem na péči podílet.
Klientům jsou v rámci DP prováděny také náročnější výkony vyţadující odbornost
a zkušenosti. Například zavádění nasogastrické sondy, permanentního močového katetru,
intravenózní podávání léků a infuzí. Proto se také nazývá péčí odbornou a jde ruku v ruce
s péčí základní a sociální. U pacientů, kteří nereagují na jakoukoliv kauzální léčbu, se
poskytuje léčba paliativní. Na tento druh péče je dobré vyuţívat speciálně edukované
pracovníky, kteří se s touto problematikou setkávají často, nejlépe pracovníky z hospicových
zařízení (Šamánková, 2006, s. 84-85).

1.4 Kritéria pro poskytování domácí péče
DP můţe být poskytována kaţdému, ale s podmínkou, ţe je schopen se o sebe v domácím
prostředí postarat sám. Pokud je schopen jen částečně, je nutná přítomnost ještě další osoby.
Například spolubydlícího, nebo rodinného příslušníka. Zdravotní stav by měl být
stabilizovaný, pouze ve chvílích dekompenzace stavu, nastává výjimka. Tato dekompenzace
nesmí mít za následek překračování maximálních limitů podávané péče. Návštěvní doba je 3x
denně po 60 minutách (Šamánková, 2006, s. 85).

1.5 Organizace komplexní domácí péče
V dnešní době DP mohou zřizovat osoby samostatné, právnické, či fyzické, ale i organizace,
státní instituce či samosprávné obce. Vţdy jde o tzv. agentury domácí péče a jejich
dostupnost, a moţnost čerpání péče, v dnešní době jiţ není problém (Archalousová, 2006, s.
13

169-170). V domácí péči pracují pracovníci, kteří mají zastoupení v různých specializacích.
Jde o multidisciplinární týmy, které jsou schopny podávat vysokou úroveň péče po zdravotní,
ale i sociální stránce (Misconiová, 1998, s. 14).

1.5.1 Odpovědnost a role sestry v domácí péči
Kaţdý pracovník domácí péče ručí za svou odvedenou práci vůči klientovi. Tak, jak tomu je
i v kaţdé jiné práci. Ručí za bezchybnost, kvalitu, ale i za odpovídající úroveň výkonů.
Profesionální vystupování, schopnost efektivní komunikace a empatie by měla dotvářet
celkový profesionální přístup toho, kdo chce tuto práci vykonávat. Náplň práce sester, ale
i ostatních pracovníků domácí péče, vychází vţdy z ordinace ošetřujícího lékaře. Ordinace
podléhají zákonu č. 96/2004 Sb. a vyhlášce č. 55/2011 spojené s péčí, kterou sestry mohou
vykonávat. Léčbu si sestra nemá moţnost jakkoliv upravovat či pozměňovat dle vlastního
uváţení. Pouze ve výjimečných situacích, kdy je klient ohroţen na ţivotě, se musí zachovat
tak, jak vyţaduje zdravotní stav pacienta. Je její povinností situaci vyřešit lege artis. Pokud je
terapeutický plán stanovený lékařem pro klienta nebo sestru nevyhovující, je moţné se na
případných změnách s lékařem domluvit. Sestra by neměla zapomínat na práva pacientů,
dodrţovat etický kodex sestry a povinnou mlčenlivost. (Archalousová, 2006, s. 170-171).
Nedílnou součástí práce sestry v domácí péči, která se stará o pacienty s nehojícími se ranami,
je její dohled nad klienty. Nejen, ţe potřebují klidný a vlídný přístup, ale také řád. Ten by jim
sestra měla pomoci dodrţovat. Dohlíţí převáţně na kvalitní stravu klienta, jeho adekvátní
pohyb a celkově ho vede k pozitivnímu myšlení. Doporučuje různé potravinové doplňky,
sipping a poradí s jídelníčkem. Kaţdý pacient je osobnost a potřebuje individuální přístup
(Grofová, 2012, s. úvod), (Plevová, 2011, s. 87-91).

1.5.2 Financování komplexní DP
Komplexní domácí péče v dnešní době není financována pouze z jednoho zdroje. Začíná na
základě ordinace ošetřujícího lékaře. Kaţdá ordinace má určité bodové ohodnocení, které
stanovilo MZ ČR a toto bodové ohodnocení je hrazeno zdravotními pojišťovnami na základě
vykázané péče z fondu veřejného zdravotního pojištění.
Sociální péče je financována jinak. Stanovuje se u ní také diagnóza, ale sociální, která podléhá
financování obcím. Veškerá péče poskytovaná nad hranice ordinované péče je vţdy plně
14

hrazena klientem (Archalousová,2006, s. 171). Přímá platba se vyuţívá také u pacientů, kteří
nejsou pojištěni, nebo za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění. Přímou platbu je moţno
vyuţít u zdravotních pojišťoven, se kterými nemá dané zdravotnické zařízení smluvní vztah.
DP můţe být finančně dotována z nadací, nebo grantů a také ze sponzorských darů.
S finančními prostředky musí DP nakládat tak šetrně, aby byly pokryty veškeré potřeby
klientů. Ale také aby nebyly překročeny jejich hranice (Archalousová, 2006, s. 169). Jak píše
paní Hanzlíková v knize Komunitní ošetřovatelství: ,,Sestry mají velký zájem o zřizování
domácích agentur, odrazuje je však nedostatečná legislativa, jakož i problémy s financováním
jejich činnosti (Hanzlíková, 2007, s. 246).

1.6 Profil a image sestry pracující v domácí péči
Sestra by měla disponovat jen těmi nejlepšími vlastnostmi. Být dostatečně inteligentní,
samostatná, komunikativní, důsledná, pečlivá, taktní, spolehlivá, trpělivá a čistotná. Také by
ale měla být veselá. Úsměv, který sestru zdobí, je totiţ nejen slušivý, ale působí velice
příjemně a pozitivně na okolí. Dává nám najevo, ţe se cítí dobře. Klienti mají rády usměvavé
a radostné sestry. Jejich návštěva vţdy rozzáří pacientův všední den a oni se na ni pak po
kaţdé těší. Sestra, vzhledem k náročnosti svého povolání, by měla být dostatečně ohleduplná
ke svému zdraví.

Dbát

na pitný reţim, kvalitní

stravu a

dostatečný spánek

a relaxaci. Měla by umět pečovat nejen o druhé, ale i sama o sebe. Zaměřit se na duševní
hygienu. V domácí péči je riziko syndromu vyhoření stejně tak vysoké, jako v lůţkových, či
jiných zdravotnických zařízeních. Organizace volného času a plánování je nedílnou součástí
kvalitního ţivota sestry v domácí péči. Prestiţ spojená s výkonem povolání zdravotní sestry je
velká. Proto velice záleţí na image sestry. Upravené vlasy, lehký nevýrazný make-up a vţdy
čisté oblečení či uniforma působí vţdy pozitivně a profesionálně. První dojem je důleţitý.
Klienti sestře musí důvěřovat a svěřují ji do rukou své zdraví (Křivohlavý, 2004, s. 15-20),
(Plevová, 2011, s. 87-91).
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2 Problematika léčby ran v domácí péči
2.1 Definice rány
Jakékoliv porušení koţního krytu je povaţováno za ránu.
,,Chronická rána je sekundárně se hojící rána, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po
dobu 6-9 týdnů tendenci k hojení‘‘ (Stryja, 2008, s. 17).
Podle závěru odborníků z 20. Výročního kongresu Evropské asociace pro hojení ran, který
proběhl v květnu 2010 v Ţenevě, se v definici o chronické ráně upustilo právě z názvu
chronická rána a nahradilo se názvem nehojící se rána. A to z toho důvodu, ţe akutní rána,
která má narušené hojení, můţe mít podobné algoritmy léčby jako rána chronická (Stryja,
2010, [online]).

2.2 Klasifikace spodiny nehojící se rány
Hned z počátku zahájení léčby je velice důleţité si uvědomit, z jakého důvodu rána vznikla,
co přispívá k jejímu zhoršení a za jakých podmínek se bude hojit. O stavu
a charakteru chronické rány vypovídá charakter spodiny rány. Rány se odlišují typem spodiny
a podle toho se i rozdělují. Mohou být nekrotické, povleklé, granulující nebo epitelizující.
Spodina rány nám také prozradí, v jaké fázi hojení se rána nachází. Podle Kinghtona bylo
vytvořeno jednoduché a základní rozdělení ran do sedmi stádií.


povrchová rána



hluboká rána



postiţení fascií



postiţení svalstva



postiţení šlach



postiţení vazů a kostí



postiţení velkých dutin

Na posouzení stavu nehojící se rány velmi záleţí. Sestra, musí znát proces hojení ran a měla
by se umět správně vyjadřovat v odborné terminologii. Chyby v hodnocení mohou vést ke
špatné terapii a následně špatnému hojení. Čím více sester a lékařů je do péče o ránu
zapojeno, tím obtíţněji se porovnávají klinické nálezy. Skupinová péče je výhodou. Hojení
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ran je zdlouhavý proces, který ovlivňuje mnoho faktorů. Začíná sráţením krve, následují
různé očistné katabolické procesy a závěrem se defekt vyplní výstavbou nové tkáně
(Pospíšilová, Švestková, 2001, s. 12), (Stryja, 2008, s. 18).

2.2.1 Kontinuum hojení
Psal se rok 2002, kdyţ lékaři Grey, White a Cooper publikovali novou metodu k hodnocení
ran. Takzvanou The Wound Healing Continum (WHC). Byla určena sestrám, které ošetřují
rány a měla pomoci ke snadnějšímu zhodnocení hojení ran. Kontinuum spočívá ve
zhodnocení spodiny rány a vychází ze čtyř základních barev. Černá, ţlutá, červená, růţová
a je moţné hodnotit i mezistupně. Hodnocení se řadí od leva doprava, kdy úplně vlevo se
nachází barva černá. Volíme vţdy ten stupeň, který je v hodnocení co nejvíce do leva. Cílem
je zlepšení lokálního koţního defektu směrem co nejvíce vpravo ( Stryja, 2006, s. 21).

2.3 Rozdělení chronických nehojících se ran podle původu


Bércové vředy na podkladě venózní etiologie



Arteriální koţní vředy



Dekubity



Neuropatické koţní vředy (syndrom diabetické nohy), (Stryja, 2006, s. 17)



Koţní vředy z posttraumatických, nebo onkologických důvodů (Krejsková, diplomová
práce, 2013)

2.4 Faktory determinující proces hojení ran
Proces hojení je přirozeným ochranným buněčným procesem, který organizmus spouští ve
chvíli, kdy se objeví jakákoliv rána. V případě nehojící se rány mohou tento proces negativně
ovlivňovat vnitřní a vnější faktory. Tyto faktory dokáţí hojení ran prodlouţit na nepříjemně
dlouhou dobu. Nezbytnou součástí moderní terapie je léčba příčiny hojení rány a následných
komplikací. Hojení pozitivně ovlivňuje rehabilitace a protetická péče (Grofová, 2012, úvod).

17

2.4.1 Vnitřní faktory


Vaskularizace – dobré cévní zásobení je základem zdravé tkáně.



Imunodeficit – sníţený imunitní systém



Radioterapie



Stav výţivy - malnutricí se hojení prodluţuje (převáţně nedostatek bílkovin)



Obezita – tuk v podkoţí zamezuje přístupu dostatečného prokrvení a tím se zvyšují
komplikace hojení, například riziko dehiscence rány



Léky – protizánětlivé a léky ke sníţení imunitního systému



Kouření



Stres – vyčerpává tělo



Nedostatek bílkovin, vitamínů, zejména Fe, Ca, Zn, stopových prvků

2.4.2 Vnější faktory


Trauma – poškození celistvosti kůţe v důsledku úrazu



Infekce – kontaminace rány, riziko při nedostatečné hygienické dezinfekci rukou

(Stryja, 2008, s. 22-28)

2.4.3 Dietní vlivy v hojení ran
Je důleţité si uvědomit, ţe proces hojení ran není pouze o lokálním ošetřování. Pestrá strava
zastoupená všemi sloţkami vyváţené výţivy je cílem k pozitivnímu procesu hojení ran.
Motto: ,, Ve velkém filharmonickém orchestru má každý nástroj své místo, a pokud některý
vypadne, skladba nevyzní. Při hojení ran musíme mít vždy na paměti nezbytnost podobné
souhry, neboť bez komplexního přístupu se rána nezhojí. Důležité je si uvědomit, že výživa zde
hraje první housle‘‘(Grofová, 2012, úvod). Podporu výţivy je nutno zahájit ihned od začátku
výskytu rány. Dbáme stále na přiměřený energetický příjem. Pokud není výţiva dostatečně
pokryta, vede k malnutrici. Jde o stav, kdy je sníţena jak kvantitativní, tak kvalitativní část
výţivy (Stryja, 2008, s. 40).
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2.5 Infekce v chronické ráně
Kaţdá chronická rána je časem z okolního prostředí kontaminována a následně, dle odolnosti
hostitele, infekce vznikne, či nikoliv. Pokud se objeví infekce v ráně, dochází ke zpomalení
hojení. Záleţí vţdy na vnímavosti jedince, virulenci mikroorganismu a agresivitě
bakteriálních toxinů. Ranná infekce má za následek stagnaci hojení v zánětlivé fázi. Vytváří
se flegmona v okolí měkkých tkání a zvyšuje se koncentrace bakteriálních proteáz. Pokračuje
rozpadem granulační tkáně a zvyšuje se hladina prozánětlivých cytokinů na spodině rány.
Mezi nejčastější komplikace, které se objevují po přítomnosti infekce v ráně, jsou abscesy,
píštěle

a

v pokročilých

stadiích

i

vznik

sepse

(Stryja,

2008,

s.

27).

U chronických ran je nevýhoda dlouhodobé latence infekce. Stagnující vřed můţe být
varovným symptomem. Prodlouţené hojení, změna spodiny rány v průběhu hojení
a přítomnost krvácejících granulací, jsou doplňková kritéria. Dále k nim patří abnormální
zápach, zvýšená citlivost rány a rozpad granulací s objevením takzvaného ,,podminování‘‘,
neboli ,,pocketing‘‘ rány (Stryja, 2008, s. 32).

2.6 Débridement v terapii nehojících se ran
Débridement nehojící se rány se provádí v případě nekrotických, nebo povleklých ran. Cílem
je odhalit zdravou tkáň na spodině rány a tím vytvořit pozitivní podmínky a podpořit hojení.
V praxi má débridement velký význam. Bývá však spíše podceňován. Základní rozdělení
débridementu se dělí na dvě fáze. První fáze se zabývá samotného odstranění nekrotické
tkáně, popřípadě cizího materiálu, který na ráně zůstal. Snaha, o udrţení čisté rány je fází
druhou. V tuto chvíli přicházejí na řadu moderní převazové materiály, které umí vytvořit
podmínky pro hojení ran. Débridementem se sniţuje také sekrece a zápach rány (Stryja, 2008,
s. 35-49).

2.6.1 Metody débridementu
K odstranění nekróz a povlaků ze spodiny rány máme na výběr ze čtyř metod. Mezi
nejrychlejší formy patří mechanický débridement. Vyuţívá se jiţ dlouhou dobu k ošetření
rozsáhlých, hlubokých a nekrotických ran a také ran infikovaných. Dle způsobu mechanismu
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je rozdělován na débridement chirurgický, tzv. ,,konzervativní ostrý‘‘, hydroterapiihydrochirurgii a ošetřování krytím wet-to-dry. Je finančně nenáročný, efektivní avšak
nevýhodou

můţe být

jeho bolestivost, obzvláště u débridementu

chirurgického.

V odstraňování nekróz se často doplňuje s autolytický débridementem, který je nejčastěji
prováděným postupem čištění ran pomocí vlhké terapie. Je indikován na rány nekrotické,
nikoliv infikované. Je časově náročnější neţli ostatní druhy débridementu.
Osmotický débridement a uzávěr rány pomocí podtlaku (V.A.C), jsou další formy
autolytického débridementu. Bývají pouţity na rány vysoce secernující a infekční.
Chemický débridement působí na odbourávání nekróz pomocí chemických sloučenin, které
mohou vyvolat neţádoucí podráţdění kůţe v okolí. Indikován je u infikovaných, nekrotických
ran. Enzymatický débridementu je formou chemického čištění ran na podkladě zvnějšku
dodaných enzymů, které není vhodné na rány infikované.
Larvoterapie se vyuţívá k débridementu pomocí sterilní larvy s výhodou baktericidních
vlastností, včetně bakterií rezistentních na antibiotickou léčbu. Nevýhodou často bývá cena
a odmítnutí pouţití pacientem, nebo personálem.
Ani jedna z hlavních uvedených metod nenahrazuje plně metodu jinou. K nejlepším
výsledkům můţeme dojít kombinací metod.

2.7 Vlhké hojení ran
Píše se rok 2015 a od let předchozích je vidět velký pokrok v terapii nehojících se ran,
především v širokém výběru krytí a léčebných produktů. V poslední době je stále více
a více známější pojem ,,vlhké hojení ran‘‘. Kaţdý lékař a sestra zabývající se hojením ran
vědí, ţe jeho základem je udrţování vlhkého stavu rány, díky které se urychluje reepitelizace.
První lékař spojen s touto myšlenkou je profesor G. Wintera v roce 1962. Další poznatek
o vlhkém hojení ran přinesl profesor Hutchinson v roce 1991. K myšlence profesora Wintery
dodal, ţe udrţováním rány ve vlhkém stavu se nezvyšuje výskyt infekce. Pouţití správného
terapeutického krytí znemoţní kolonizaci mikroorganismů v ráně. Na volbě terapeutického
krytí tedy velmi záleţí. Firmy, které dodávají materiál k péči o ránu, si navzájem konkurují.
Jak cenou, tak moţnostmi pouţití. Pro spotřebitele je dnes nabídka dostačující. Záleţí na
financích a vlastním uváţení vhodnosti materiálu (Stryja, 2008, s. 122).
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2.8 Dokumentace rány v domácí péči
Správné vedení dokumentace v domácí péči má význam ochranný, ale i informativní.
Z dokumentace se dozvíme, jak rána vypadá a jak se o ránu pečovalo. Je to důleţitá sloţka
pro poskytovatele, ale i plátce péče. V případě nejasností a pochyb, zdali bylo o ránu správně
pečováno, slouţí ke zpětnému ověření provedeného výkonu. Dokumentace by neměla být
sloţitá a časově náročná. Měla by být dostatečně prostorná pro vyjádření sestry ke stavu rány
a způsobu ošetření. Obsahuje také číselné a časové kódy, které slouţí k pozdějšímu
vykazování péče pojišťovnami.
Dokumentace vţdy obsahuje základní identifikační údaje, všeobecné zdravotní údaje
a samotné hodnocení rány. Hodnocení rány obsahuje charakter rány, příčinu vzniku rány,
lokalizaci a rozměry rány, stav spodiny, okrajů a okolí rány, barvu a mnoţství přítomného
exudátu, stáří, zápach a bolestivost. Z dokumentace bychom se měli také dozvědět veškeré
informace, které nás mohou v souvislosti s ránou zajímat. Například přítomnost otoku
končetiny, přítomnost pulzace tepen na periferii, klidové či klaudikační bolesti a zdali je
končetina dostatečně hybná s neporušeným čitím (Stryja, 2008, s. 20).
Při prvním kontaktu s klientem sestra zapisuje vstupní hodnocení nehojící se rány jako
součást odebírané anamnézy (Pokorná, Mrázková, 2012, 63-66).
Ukázka dokumentace k záznamu péče o ránu v domácí péči v příloze č. 4., na straně 62-63.

2.8.1 Fotodokumetace
Velikou výhodou je moţnost fotodokumentace ran. Rychle a nezaměnitelně monitoruje stav
a vývoj rány. Díky fotodokumentaci můţeme hodnotit historii a stávající stav rány mnohem
přehledněji a reálněji. Je součástí klasické dokumentace ran. Pracoviště, která ji vyuţívají,
musí být zařízeny k tomu, aby mohly vést archivaci fotografií. Manipulace s fotoaparátem
není obzvláště sloţitá, spíše jde o zvyk a osvojení si techniky pořizování snímků.
U fotodokumentace je důleţité zaznamenávat ránu od počátku, a nadále ji fotografovat
v pravidelných intervalech, ze stejného úhlu a vzdálenosti. Fotografie musí obsahovat datum
pořízení.
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Visitrak je přístroj, který nabízí další moţnost objektivně dokumentovat hojení ran. Umoţňuje
odlišit dva druhy tkáně a vypočítá povrch defektu včetně procentového vyjádření (Stryja,
2008, s. 20).

2.9 Prostředí pro léčbu ran v domácí péči
Během návštěvy klienta se sestra můţe setkat s velice překvapivými a nepříjemnými
situacemi. Někdy musí čelit i nepřátelsky se chovajícím domácím zvířatům, jindy se obává
dotknout kohoutku u umyvadla. Na záchod chodí sestry raději před návštěvou klienta, jen aby
náhodou nepotřebovaly během návštěvy. I přes veškerá úskalí musí sestra stále dbát na
dodrţování zásad asepse a antisepse. S biologickým materiálem nakládá dle předepsaných
norem a jehly a ostatní pouţitý materiál ukládá do předem určených nádob. Jedna
z důleţitých vlastností sestry v domácí péči musí být i vysoká míra flexibility a adaptace na
různorodá prostředí (Sestra, 01/2013).

2.10

Spolupráce sestry s klientem s nehojící se ránou a jeho rodinou

Proces hojení nehojících se ran je procesem velice zdlouhavým. Tato nepříjemná doba
v ţivotě klienta ovlivňuje negativně nejen psychiku pacienta, ale i rodinných příslušníků, kteří
jsou s klientem v kontaktu, nebo s péčí klienta pomáhají.
Sestry by měly brát v potaz, ţe kaţdý člověk je jedinečný, a tím by také měly přizpůsobit svůj
přístup k němu. Sestra motivuje klienta i ve chvílích, kdy se rána nehojí dobře. I malé krůčky
v hojení je třeba vyzdvihnout. Klienta chválíme. Klademe důraz na věci, které je třeba
vylepšit, a nebojíme se je citlivě a s lidským přístupem neustále opakovat. Domácí péče je
hned po ordinaci lékaře celá v reţii sester, a zde jsou velice důleţité jejich zkušenosti
a dovednosti (Sestra, 01/2013).
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3 Současná situace legislativy a vzdělání v léčbě ran v domácí
péči

Od roku 1996 se na náš trh začaly dostávat kvalitní produkty pro moderní hojení ran. Mezi
sestrami se zvýšil zájem o vzdělávání v této oblasti. Dostaly pocit, ţe toto je přesně to místo,
kde by mohly odborně růst a samostatně pracovat. V tuto chvíli sestry začaly pociťovat větší
míru seberealizace a také zájem o vzdělávání. Většina z nich absolvovala certifikované kurzy.
Odborné vzdělání v péči o rány ale nezaručuje, ţe sestra, která takový kurz absolvovala, umí
o ránu odborně pečovat. Ne kaţdá, z takto vzdělaných sester se hojením ran intenzivně
zabývá (Bureš, 2006, s. 9).
,,Musíme si totiž uvědomit, že žádné školení a žádný kurs ani certifikát neznamená, že se
absolventka či držitelka stává skutečnou odbornicí ‘‘(Bureš, 2006, s. 9).
Naučit se léčit rány není otázkou jednoho, dvou kurzů, ale dlouholetých zkušeností (Bureš,
2006, s. 9). Podle vyhlášky 55/2011 Sb., první, kdo můţe hodnotit stav rány je ošetřující lékař
a na jeho základě je zvolena terapie. Průběţné hodnocení, zdali dochází k regresi či progresi
v hojení, můţe hodnotit všeobecná sestra s odbornou způsobilostí, která se o klienta
dlouhodobě stará (Pokorná, Mrázková, 2012, s. 63).

3.1 Legislativa
Kaţdá sestra pracující v agentuře domácí péče má jasně stanovenou náplň práce, která je
definována jiţ při uzavření pracovního poměru a je také uvedena v pracovní smlouvě. Náplň
práce vychází z takzvaných vnitřních a vnějších kompetencí. Mezi vnitřní kompetence
bychom zařadili ty, ke kterým jsme dostali oprávnění nejen díky dosaţenému vzdělání, ale
i podle právních norem a dalších úprav daných zaměstnavatelem. Vnější kompetence se
vztahují k pracovní pozici. Jsou to specifické kompetence k určitému postavení a určité
odpovědnosti

pracovníka.

Zaměstnavatel

má

právo

tyto

kompetence

aktualizovat

a kontrolovat jejich dodrţování. (Elsevier, 2014).
,,I přes právně vymezené kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků nastávají
v praxi situace, kdy jednotliví členové ošetřovatelského týmu vykonávají činnosti mimo rámec
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svých kompetencí. Vzděláním a rozvojem získané kompetence tak nenacházejí vždy náležitou
odezvu v praktické realizaci ošetřovatelské péče ‘‘ (Elsevier, 2014).

3.1.1 Zákon 96/2004 Sb.
Zákon číslo 96/2004, který přišel v platnost 4. 2. 2004, hovoří o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, k výkonu činnosti
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Vymezuje tedy souhrn činností, které
jsou poskytovány podle zákona v ošetřovatelské péči v různých odvětvích (NCONZO,
2012[online]).

3.1.2 Vyhláška 55/2011
14. března 2011 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška č.55/2011 o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kterou se ruší vyhláška číslo
424/2004 Sb. a vyhláška č. 401/2006 Sb., kterou se stanovuje činnost zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků. Úpravy Ministerstvo zdravotnictví provedlo
v souvislosti se změnami související legislativy. Dle legislativní rady vlády ČR to není novela
vyhlášky č. 424/2004 Sb. Jedná se o novou vyhlášku. Na základě tohoto zákona všeobecná
sestra vykonává činnosti bez odborného dohledu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem
a můţe poskytovat základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím
ošetřovatelského procesu. Podle nové vyhlášky 55/2011 můţe sestra hodnotit a ošetřovat
jakékoliv poškození kůţe a chronické nehojící se rány. Můţe ošetřovat stomie a pečovat
o centrální ţilní katetry a periferní ţilní vstupy. Všeobecné sestry bez jakékoliv další
specializace mohou o ránu odborně pečovat a hodnotit ji, ale nemohu rozhodovat
o terapeutickém krytí, nebo terapeutických postupech. Sestry se specializací v interních
a chirurgických oborech mají vymezené činnosti a mohou bez odborného dohledu a indikace
lékaře hodnotit a ošetřovat chronické nehojící se rány. Dále dle svého uváţení smějí
doporučovat vhodný druh převazového materiálu (MZ ČR, 2011, [online]).
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3.2 Možnosti odborného vzdělávání
,,Jedním ze způsobů, jak se vzdělávat, je číst odborné časopisy, kde jsou na téma léčby ran
publikovány články různé kvality. Musím konstatovat, že zatím většina kvalitnějších článků z
této oblasti vychází v časopisech týkajících se hlavně ošetřovatelství ‘‘ (Bureš, 2006, s. 9).
Znovu jsem pouţila citaci od primáře Bureše, který s přehledem hodnotí velmi dobrou úroveň
článků ohledně odborného vzdělávání, zejména v odborných časopisech ošetřovatelství. Stále
častěji

vychází

kvalitní

články

o

léčbě

ran.

Nejen

o

léčbě

ran,

ale

také

o komplexní péči o nemocné s nehojící se ranou. To, jak jsme schopni léčit rány dnes, je
výsledek dlouholetých zkušeností. Na vlhkém hojení ran se podílejí nejen lékaři a sestry, ale
zapojují se i výrobci a dodavatelé. Ti musejí vědět, co je ţádané a co pomáhá, aby uměli
vyrobit kvalitní krytí, které bude patřit mezi špičku na trhu (Braunoviny, 10/2009).

3.2.1 Pregraduální vzdělávání
Studentky bakalářského programu v oboru ošetřovatelství se během tříletého studia setkávají
s problematikou léčby ran v předmětu dermatologie, onkologie a v předmětu domácí péče.
U magisterského programu je to v předmětu ošetřovatelství v dermatologii a ošetřovatelství
u pacientů s chronickými ranami a defekty. Studentky středních zdravotnických škol se učí
o chronických ranách v hodinách chirurgie a ošetřovatelství. Nejvíce zkušeností v péči o ránu
sestry získají praxí v nemocnici. Zde se seznamují s celou problematikou léčby ran. Během
ošetřování naráţejí na zajímavosti, které z knih a výkladu nezískají. (Sestra, 9/2006).

3.2.2 Postgraduální vzdělávání
Postgraduální vzdělávání má více forem a je poskytováno především organizacemi. Například
společnost Hartman Rico je firma, která vyrábí krycí materiál a také se snaţí angaţovat právě
v oblasti vzdělání zdravotníků. Zaměřuje se na vzdělávání sester z lůţkových oddělení,
domácích péčí ale i ambulancí. Pořádá edukační semináře, kde mohou sestry nabýt nejen
teoretické znalosti, ale snaţí se jim doplnit vzdělání v praktické části. Obsah seminářů je
zaměřen především na péči o dekubity na bércové vředy, diabetické defekty a maligní rány.
Zde se věnují tématům: rána a příčiny vzniku, princip hojení ran a faktory ovlivňující hojení,
nové metody a techniky v ošetřování ran, mokré hojení defektů, moţnosti léčby ulcus cruris,
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význam výţivy v léčbě chronických defektů, diabetická noha, kompresivní terapie a co
ovlivňuje kvalitu péče o ránu (Sestra, 9/2006).
NCONZO je akreditovaným pracovištěm pro léčbu chronických ran, které se jako další podílí
na vzdělávání v této oblasti. Během roku pořádá tři certifikované kurzy s názvem: ,,Péče
o chronickou ránu‘‘. Je určena jak pro lékaře, tak pro sestry a skládá se z teoretické
a praktické části. Pokud mají studenti kurzu zájem, mohou si rozšířit praktické obzory exkurzí
na popáleninovou a rekonstrukční chirurgii, také při FN Brno (NCONZO, 2012[online]).
Katedra ošetřovatelství na LF MU pořádá certifikované kurzy, týkající se chronických ran,
především pro sestry u obvodních lékařů, pracujícím v LDN a sestrám v DP, ale nejen pro ně.
Jsou třídenní a probíhají ve čtyřech cyklech s celkovým počtem 100 vyučovacích hodin.
Všechny tyto formy vzdělávání jsou dobrovolné, avšak velice přínosné pro kaţdého kdo
pečuje právě o pacienty a klienty s nehojící se ranou. Sestry si mohou navzájem předat
spoustu cenných informací nabytých praxí, ale také se dozvědí novinky a trendy, které je
třeba vědět. Nové informace a inovace v oboru je důleţité vyhledávat, a právě postgraduální
vzdělávání je vhodnou metodou. Dalšími edukačními moţnostmi jsou například mezinárodní
kongresy, sympozia a celostátní konference provázené workshopy.
Největší akcí v České Republice je kaţdoročně pořádaný celostátní kongres České společnosti
pro léčbu rány v Pardubicích. Jinou formou vzdělávání jsou klinikami pořádané krajské
semináře. Všechny tyto formy se podílejí k navýšení znalostí a vědomostí zdravotníků.
Některé semináře jsou hrazeny i zaměstnavateli, a tyto benefity sestry rády uvítají. Mohou
vyuţít finanční příspěvky na cestu, stravu i ubytování. S absolvováním těchto seminářů je
spojeno sbírání bodových kreditů a je nedílnou součástí kaţdé sestry z praxe. Výběr tématiky
seminářů je individuální a volitelný. Kaţdá sestra má právo si vybrat z nabídky seminářů,
které ji zajímají. Další kvalitní informace o léčbě ran se také můţeme dozvědět z kniţních
publikací, edukačních broţur, internetových zdrojů a příruček (Sestra, 9/2006).
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II. Výzkumná část
4 Výzkumné otázky


Jaká je úroveň vzdělání sester a přístup k dalšímu vzdělávání?



Na jaké překáţky spojené s léčbou nehojící se rány sestry naráţejí?



Jaký je stav a spokojenost sester se stávající dokumentací?
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5 Metodika
Při zpracování této bakalářské práce bylo vyuţito kvantitativního výzkumu. Sběr dat byl
uskutečněn za pomocí dotazníkového šetření pomocí dotazníku vlastní tvorby, který
obsahoval 16 otázek. Dotazníky byly rozdány v tištěné formě do třech mnou vybraných
domácích péčí v Královehradeckém kraji.

Kvantitativní výzkum
Kvantitativní výzkum probíhal sběrem dat, která mi umoţnila popsat zkoumanou oblast. Je
zaloţen na zkoumání vztahu mezi proměnnými. Veškerá zjištěná data jsou zpracována
statistickými metodami a interpretují se přehledně v grafech.

Výzkumný vzorek
Výzkumný vzorek byl vybrán metodou účelového výběru. Tvořily ho sestry pracující ve třech
mnou zvolených domácích péčích v Královehradeckém kraji. Do kaţdé domácí péče bylo
osobně rozdáno 20 dotazníků, tedy celkem 60. Počet sester v domácích péčích není tak
vysoký, na rozdíl od lůţkových oddělení v nemocnicích. Počítala jsem tedy s tím, ţe rozdaný
počet dotazníků bude dostatečný.

Technika sběru dat
Vlastní dotazníkové šetření probíhalo po celý měsíc březen 2015. Samotný dotazník byl
anonymní a je uveden v této bakalářské práci jako příloha č 1.
Před zahájením vlastního výzkumu byla provedena pilotní studie u třech respondentek za
účelem zjištění srozumitelnosti otázek. Na jejím základě bylo pět otázek přeformulováno.
Otázek bylo celkem 16 a byly pouţity zejména otázky uzavřené, například: dichotomické,
alternativní, výčtové a pořadové. V některých otázkách měly sestry moţnost volit vlastní
odpověď. Tím můţeme říci, ţe se nabízely i otázky otevřené.
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Analýza dat
Pro vyhodnocení a zpracování dat z dotazníkového šetření jsem pouţila programy Microsoft
Office Word 2010 pro psaný text a Microsoft Office Excel 2010 pro grafy. V grafech uvádím
hodnoty absolutní, relativní a celkové četnosti. Relativní četnost, uvedená v procentech,
představuje podíl absolutní a celkové četnosti a pro její výpočet byl pouţit vzorec relativní
hodnota (%) = absolutní hodnota / celková četnost x 100. Pro zpracování byla pouţita také
metoda popisné statistiky.
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Prezentace výsledků

6

Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete v oboru?
a)
b)
c)
d)
e)

0-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 a více let

Počet odpracovaných let ve zdravotnictví
14
Respondenti

12
10
8
6
4
2
0
0-5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - více

Množina odpracovných let ve zdravotnictví [rok]

Graf 1 - Počet odpracovaných let ve zdravotnictví

V prvé otázce jsem zjišťovala počet odpracovaných let sester v domácích péčích v oboru
zdravotnictví.
Odpovědi byly tvořeny v rozmezí pěti let a celkový počet dotazovaných sester bylo 30, které
se rovnají 100%.


21 a více let třináct respondentek (43%)



6-10 let čtyři respondentky (13%)



11-15 let pět respondentek (17%)



16-20 let čtyři respondentky (13%)

Tato otázka byla zvolena z důvodu celkového povědomí o sestrách pečujících o chronické
rány. Dokazuje nám, ţe sestry pracující v DP by měly disponovat určitým vyšším stupněm
zkušeností v oboru, vzhledem k vyššímu počtu odpracovaných let.
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Otázka č. 2: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vysokoškolské Bc.
Vysokoškolské Mgr.
Vysokoškolské PhDr.
Vysokoškolské Ph.D.
Vyšší odborná škola – Dis
Střední zdravotnická škola – asistent
Střední zdravotnická škola – všeobecná sestra
Specializační zkouška doplňte jaká

Nejvyšší dosažené vzdělání
3%
7%
20%

0%
0%
7%

Bc.
0%

Mgr.
PhDr.
Ph.D.
Dis.
SZŠ - asistent
SZŠ - všeobecná ssestra

63%

Specializační zkouška

Graf 2 - nejvyšší dosažené vzdělání

V otázce č. 2 se zajímám o nejvyšší dosaţené vzdělání sester pracujících v oslovených
domácích péčích.
Nejvíce sester odpovědělo, ţe mají SZŠ, obor všeobecná sestra, a to devatenáct (63%).
Specializační zkoušku absolvovalo šest respondentek (20%)




dvě v ošetřovatelské péči o dospělé
jedna instrumentárium na operačních sálech
tři mají atestační zkoušku ARIP v Brně.

Vyšší odbornou školu absolvovaly dvě respondentky (7%), stejně tak vysokou školu
v bakalářském programu. Sestra s magisterským titulem byla pouze jedna respondentka (3%).
Vysokoškolské PhDr., vysokoškolské Ph.D. a Střední zdravotnická škola – asistent nemá
ţádná z dotazovaných sester.
Sestry v domácích péčích jsou převáţně středoškolsky vzdělané.
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Otázka č. 3: Dostáváte informace o možnosti absolvování kurzů
zaměřených na péči o rány?
a) Ano
b) Ne
c) Nezajím se o to

Možnost absolvovat kurz zaměřený na péči o
rány
10%

Ano
Ne

90%

Graf 3 - možnost absolvovat kurz zaměřený na péči o rány

Otázkou č. 3 se dozvídáme, zdali sestry, pracující v domácí péči dostávají informace
o probíhajících kurzech zaměřené na péči o rány.
Většina dotazovaných sester odpověděla ano, a to dvacet sedm respondentek (90%).
Pouze tři respondentky odpověděli ne (10%) a ţádná neuvedla, ţe by se o to nezajímala.
V domácích péčích sestry mají dostatek informací o probíhajících kurzech.
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Otázka č. 4: Účastnila jste se již v minulosti školení či nějaké konference na
téma: ,, léčba ran ‘‘?
a) ano
b) ne

Účast na konferenci týkající se léčby ran
0%

Ano
Ne

100%

Graf 4 -Účast na konferencích

V této otázce se zaměřuji na účast sester na konferencích, týkajících se léčby ran. Všechny
dotazované respondentky bez výjimky odpověděly ano (100%).
Je tedy zřejmé, ţe sestry se prostřednictvím konferencí vzdělávají
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Otázka č. 5: Využíváte u Vás v DP produkty vlhké terapie?
a) ano
b) ne
c) nevím co to je

Zastoupení využití produktů vlhké terapie
0%

Ano
Ne
Nevím co to je

100%

Graf 5 - zastoupení využití produktů vlhké terapie

Otázkou č. 5 se nám objasnilo pouţívání produktů vlhké terapie v oslovených DP.
Všechny dotazované odpověděli ano (100%).
Toto kladné vyhodnocení je známkou pozitivního přístupu k moderní terapii ran.
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Otázka č. 6: Kolik pacientů s nehojícími se ranami ošetříte za jeden
kalendářní měsíc?
a) 0 - 5
b) 6 - 10
c) 11 - 15
d) 16 - 20
e) Více neţ 20 (kolik)

Počet ošetřených pacientů za kalendářní
měsíc
12

Respondenti

10
8
6
4
2
0
0-5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - více

Množina pacientů

Graf 6 - počet ošetřených pacientů za kalendářní měsíc

V této otázce zjišťuji, kolik pacientů s chronicky nehojící se ranou sestra ošetří za jeden
kalendářní měsíc. Sestry nejčastěji odpovídaly 16-20 a 21 a více pacientů.


16 – 20 pacientů zvolilo jedenáct respondentek (37%).



21 a více pacientů, deset respondentek (33%)



0-5 pacientů, odpověděly čtyři dotazované (13%)



11-15, tři dotazované (10%)



6-10 pacientů, zvolily 2 respondentky (7%).

Otázka číslo šest vypovídá o velkém mnoţství klientů.
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Otázka č. 7: Myslíte si, že máte dostatek produktů k léčbě ran?
a) ano
b) ne

Myslíte si, že máte dostatek produktů k
léčbě ran?
13%

Ano
Ne

87%

Graf 7 - Dostatek produktů k léčbě ran

Na otázku č. 7 měly respondentky odpovídat, zdali mají dostatek produktů k léčbě ran, či
nikoliv.
V 87% (dvacet šest) odpověděly, ţe mají.
13% (čtyři) dotazovaných odpovědělo ne, nemají.
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Otázka č. 8: Přála byste si rozhodovat sama o vhodném výběru krytí v léčbě
ran?
a) ano
b) ne
c) touto pravomocí jiţ disponuji

Možnost sama rozhodovat o vhodném výběru
krytí v léčbě ran
grafu

46,7%

46,7%

Ano
Ne
Již disponuji touto pravomocí

6,7%

Graf 8 - Možnost sama rozhodovat o vhodném krytí v léčbě ran

Otázkou č. 8 zjišťuji, zdali mají moţnost sami rozhodovat o vhodném výběru krytí v léčbě
ran.


46,7% dotazovaných odpovědělo ano (čtrnáct)



46,7% (čtrnáct) odpovědělo, ţe touto pravomocí jiţ disponuje



6,7% (dvě) by nechtělo rozhodovat o volbě krytí

V této otázce jsem byla odpověďmi překvapena. Překvapilo mne, ţe velké procento
dotazovaných si myslí, ţe je kompetentní k hodnocení rány, i kdyţ většina dosáhla pouze
středoškolského vzdělání.
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Otázka č. 9: Provádíte débridement v případě povleklé či nekrotické rány
při každém převazu? Pokud odpovíte ano, zvolte prosím druh
débridementu.
a) ano – mechanický, autolytický, chemický, enzymatický
b) ne
c) nevím jak se débridement provádí

Provádění débridementu v případě
povleklé či nekrotické rány
3%

10%
Ano
Ne
Nevím jak se provádí
87%

Graf 9 - Provádění débridementu v případě povleklé či nekrotické rány

V této otázce se zabývám čištěním ran. Zajímám se, zdali se provádí débridement při kaţdém
převazu, v případě nekrotické či povleklé rány.
Dvacet šest dotazovaných (87%) odpovědělo ano, provádím.


Tři (11,52%) sestry, zakrouţkovaly pouze odpověď, ale nevyjádřily se, jaký druh
provádějí.



Z dvaceti šesti respondentek provádí dvacet jedna (80,76 %) pouze mechanický



Pět (19,23%) respondentek provádí débridement mechanický a chemický



Jedna (3,84%) respondentka uvedla pouţití mechanického, chemického a enzymatického
dohromady.

Odpověď ne, volila jedna (3%) respondentka a nevím, jak se provádí, uvedly tři (10%).
Z této otázky vyplívá, ţe sestry znají pojem débridement, vědí, co v praxi obnáší a většina jej
vhodně provádí.
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Otázka č. 10: Máte zájem o další vzdělávání?
a) ano
b) ne

Zájem sester o další vzdělávání
7%

Ano
Ne

93%

Graf 10 - Zájem sester o další vzdělávání

Otázka č. 10 pojednává o zájmu sester v domácích péčích o další vzdělávání.
Dvacet osm (93%) respondentek odpovědělo ano a dvě respondentky (7%) odpověděly ne.
Zde je tedy zájem sester patrný.
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Otázka č. 11: Pokud jste na otázku 10 odpověděl/a ano, jaké vzdělávání
byste preferoval/a? Jestliže jste odpověděli ne, uveďte proč. Můžete zvolit
více odpovědí.
a) přednášky
b) semináře
c) e-lerning
d) publikace
e) vzdělávací kurzy
f) vysokoškolské studium
g) jiné

Relativní četenost preferovaného
vzdělávání
3%

0%

Přednášky

22%

Semináře

36%

E-learning

24%
5%

Publikace

10%

Graf 11- Preferované vzdělávání

Otázkou č. 11 bych se ráda dozvěděla o jaký druh dalšího vzdělávání mají sestry největší
zájem. Ty, které odpověděli v otázce 10 ne, se zde nevyjádřily, z jakého důvodu se nechtějí
dále vzdělávat. Nejraději by respondentky vyuţívaly ke vzdělávání vzdělávací kurzy, dvacet
tři hlasů (36%) tak volilo.
Semináře zvolily dotazované patnáctkrát (24%)
Přednášky, byl třetí oblíbený způsob vzdělávání. Byl zvolen čtrnáctkrát (22%).
E-learning dostal šest hlasů (10%), publikace tři hlasy (5%) a vysokoškolské studium dva
hlasy (3%). Prostor k volbě dalšího typu vzdělávání, který by sestrám vyhovoval, nikdo
nevyuţil. K nejčastěji zvolené odpovědi jsem se od sester dozvěděla, ţe mají rády vzdělávací
kurzy z důvodu ucelených teoretických metod a následné moţnosti praktického nácviku.
Takto opověděly čtyři dotazované respondentky.
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Otázak č. 12: Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci s praktickými lékaři a
specialisty?
a) velmi dobrá, vše funguje
b) špatná (uveďte prosím proč)
c) dobrá, ale je stále co zlepšovat (uveďte prosím, co je třeba zlepšovat)
d) nevím

Stav komunikace a spolupráce s lékaři a
specialisty
7%
Velmi dobrá
40%

Špatná
Je třeba zlepšovat

53%

Nevím
0%

Graf 12 - Stav komunikace a spolupráce s lékaři

Otázkou č. 12 se zaměřuji na komunikaci a spolupráci sester s praktickými lékaři
a specialisty.
Nejčastěji sestry hodnotily komunikaci odpovědí dobře, ale je stále co zlepšovat. Odpovědělo
tak šestnáct respondentek (53%). Prostor pro upřesnění odpovědi sestry vyuţily.
Často zmiňovaly jako největší problém neochotu lékařů pouţívat nové metody, obzvláště
vlhkou terapii. Takto se vyjádřily čtyři respondentky.
Problém se schvalováním léčiv k hojení ran revizním lékařem uvedly dvě respondentky.
Tři odpověděly, ţe někdy je komunikace dobrá, někdy špatná. Jedna respondentka
odpověděla, ţe se specialisty je spolupráce v pořádku, ale většina praktických lékařů vlhkou
terapii ran nezná a nechtějí tento druh materiálu předepisovat i z důvodu vyšších nákladů.
Odpověď a) volilo 12 dotazovaný (40%), odpověď d) volily 2 (7%), b) špatná, nevolila ţádná.
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Otázka č. 13: S jakým problémem z výběru možností se setkáváte
nejčastěji? Ohodnoťte od 1 po 5, popřípadě doplňte jinou variantu.
1 znamená nejčastěji, 5 znamená nejméně často
a) nedostatek materiálu
b) špatná komunikace
c) nedostatek času
d) nevhodný materiál
e) nedostatek sester (personálu)
f) jiné

Komplikace při výkonu služby
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Graf 13 - Komplikace při výkonu služby

Touto otázkou bych ráda poukázala na nedostatky a jejich míru, se kterými se setry nejčastěji
setkávají během výkonu svého povolání v péči o rány. Sestry zde měly ohodnotit míru
závaţnosti nedostatku známkou 1-5, kdy číslo 1 znamenalo největší závaţnost a číslo 5
závaţnost nejmenší. Tři respondentky, které neočíslovaly všechny části otázky, a jedna která
neodpověděla ani na jednu část, jsem vyřadila z průzkumu této otázky.
Celkem zde správně odpovědělo dvacet šest dotazovaných. Maximum závaţnosti bylo
bodové ohodnocení 130. Po vyhodnocení této otázky je největším problémem nedostatek
času, který dostal 58 bodů (37%) a nedostatek personálu 45 bodů (28%). Za znatelně niţší
nedostatek sestry povaţují nevhodný materiál 25 bodů (16%) a špatnou komunikaci s lékařem
22 bodů (14%). Nedostatek materiálu sestry skoro netrápí, dostalo 8 bodů (5%).
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Otázka č.14: Využíváte v komunikaci s lékařem fotodokumentaci rány?
a) ano
b) ne
c) fotografie vyuţíváme pouze v ojedinělých případech

Použití fotodokumentace v komunikaci
s lékařem

28%
41%

Ano
Ne
Ojediněle

31%

Graf 14 - Využití fotodokumentace v komunikaci s lékařem

Otázkou č. 14 se zajímám o dokumentování ran, respektive, zdali se pouţívá
fotodokumentace ran.
V této otázce se zúčastnilo opět všech 30 respondentek. Nejčastěji sestry odpověděli ano.
Odpovědělo tak dvanáct dotazovaných (41%). Tato informace pro mne byla velice příjemným
zjištěním, i přes to, ţe hned v 31% dotazovaných (devět respondentek) se objevila odpověď
ne.
Osm respondentek odpovědělo, ţe se fotodokumentace vyuţívá ojediněle.
Je vidět, ţe sestry vyuţívají fotodokumentaci stále častěji. Zjišťují jaké výhody nabízí.
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Otázka č. 15: Vyhovuje Vám nynější dokumentace k hodnocení a popisu postupu
ošetřování ran?
a) ano
b) ne

Spokojenost se stavem stávající
dokumentace k hodnocení a popisu
postupu ošetřování ran

31%
Ano
Ne
69%

Graf 15 - Spokojenost sester se stávající dokumentací

Z této otázky bych se ráda dozvěděla spokojenost sester se stávající dokumentací. K této
otázce jedna respondentka neodpověděla vůbec.
Celkem vycházíme z dvaceti devíti respondentek, ze kterých dvacet (69%) odpovědělo ano,
vyhovuje a devět (31%) odpovědělo ne, nevyhovuje.
Většina sester cítí spokojenost s dokumentací, a však 31% nespokojených sester vypovídá
o moţnosti jistých nedostatků, které je v rozhodování ovlivnilo.
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Otázka č. 16: Stávající dokumentace je: nyní můžete zvolit odpovědí více
a) sloţitá
b) nepřehledná
c) časově náročná
d) příliš stručná
e) nevýznamně obsáhlá
f) má nedostatek místa k hodnocení rány
g) jiné

Stav stávající dokumentace
Složitá
13%

5%

5%
Nepřehledná

10%
Časově náročná
Příliš stručná

17%
50%

Nevýznamně obsáhlá

0%

Nedostatek místa k hodnocení
rány

Graf 16 - Stav stávající terapie

V otázce č. 16 se stále ještě zabývám stávající dokumentací, se kterou sestry pracují. Zde
mohly volit jednu i více odpovědí, dle vlastního uváţení. Nejvíce volily respondentky
odpověď časově náročná. Zvolily ji dvacet krát (50%).
Odpověď nevýznamně obsáhlá, byla zvolena sedmi respondentkami (17%).
Odpověď jiné, byla zvolena pěti sestrami (13%). Z toho 3 respondentky se shodly, ţe je
dostačující, jedna napsala, ţe je přehledná, jedné respondentce vyhovuje a jedné přijde otázka
dosti osobní.
Nedostatek místa v dokumentaci zhodnotily čtyři respondentky (10%). Dvě dotazované (5%)
si myslí, ţe je sloţitá, taktéţ dvě (5%) respondentky uvedly nepřehlednost. Nikdo nezvolil
moţnost příliš stručná.
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Diskuze
Otázky zjišťující demografické údaje
Otázka č. 1 se nevztahuje k ţádnému cíli, je pouze demografickým údajem. Zjišťuje, jak
dlouho sestry v domácích péčích pracují v oboru zdravotnictví. 43% dotazovaných
odpovědělo 21 let a více, 17% 11 - 15 let a 13% 6 -10 let. Můţeme konstatovat, ţe v DP
pracují převáţně sestry středního věku.
Jelikoţ se nejedná o čerstvé absolventky, můţeme předpokládat, ţe sestry disponují
praktickými zkušenostmi.

Výzkumná otázka č. 1: Jaká je situace a stupeň vzdělání sester v DP, jaký je
jejich přístup k dalšímu vzdělávání?
Odpověď na tuto výzkumnou otázku byla získána z dotazníkových otázek č. 2, 3, 4, 8, 10
a 11. Nejčastější, nejvýše dosaţené vzdělání dotazovaných sester v DP je středoškolské, obor
všeobecná sestra. Tuto odpověď volilo 63% dotazovaných. 20% dotazovaných absolvovalo
atestační zkoušku. Dvě v anestezii a intenzivní péči a pouze jen jedna sestra je specializovaná
v oboru ošetřovatelské péči pro dospělé. Z toho vyplívá, ţe pouze jedna sestra, dle platné
vyhlášky 55/2011, můţe bez odborného dohledu a indikace lékaře volit druh terapeutického
materiálu. Z otázky č. 3 se dozvídáme, ţe sestry dostávají dostatek informací o moţnostech
absolvování kurzů spojených s léčbou ran a 100% dotazovaných se jiţ nějakého školení či
odborné konference účastnila. 93% dotazovaných sester má zájem o další vzdělávání.
Preferují zejména vzdělávací kurzy, na kterých se jim líbí spojení teorie s praktickým
nácvikem. Druhé místo v oblíbenosti vzdělávání dostaly semináře a třetí přednášky. Sestry
přistupují ke vzdělání tedy velice pozitivně a je dobře, ţe většinu informací dostávají
a nemusí si je vyhledávat samostatně. Vzdělávání sester je nutné a bude probíhat nadále.
Jedná se však zejména o takové vzdělání, které sestrám umoţní více kompetencí. Obzvláště
by přineslo výhodu samostatnosti. Na to, ţe by sestrám nevadily větší kompetence, poukazuje
otázka č. 8. Ve které 46,7% dotazovaných sester by ráda měla moţnost rozhodovat
o vhodném krytí v léčbě ran. Je zajímavé, ţe stejných 46,7% odpovědělo, ţe nyní touto
pravomocí disponuje. Zde se setkávám se stejným problémem, jako Anežka Hyráková ve své
bakalářské práci zaměřené na kompetence sester v převazování ran. Sestry bez
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certifikovaného kurzu nejsou kompetentní k výběru krytí, ale přesto tak činí. Znalosti
i zkušenosti k převazování převáţně mají a s navýšením kompetencí souhlasí. Během tvorby
bakalářské práce (dále jen BP), jsem narazila na zajímavý projekt od Evropského sociálního
fondu v České Republice, kde se jiţ 1. června 2014 začali zabývat projektem s názvem: ,,
Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče‘‘. Tento
projekt je zaměřen na inovaci národního standardu v oblasti vzdělávání a zavádění metody
hodnocení kvality poskytování komunitní péče. Výstupem by měl být, cituji: ,,Nově vytvořený
a zásadním způsobem inovovaný nástroj, kterým je poskytována podpora cílovým skupinám v
oblasti systému vzdělávání komunitní péče, zejména domácí péče, která bude výchozím bodem
pro tvorbu systému vzdělávání v dalších oblastech komunitní péče. ‘‘ (Evropský sociální fond v
ČR [online]). Tato inovace ve vzdělávání by sestrám měla přinést větší oprávnění
k potřebným činnostem. Měly by být vytvořeny sítě tzv. koučů pro oblast domácí péče, kteří
by zajišťovali větší a efektivnější uplatnění komunitních sester na trhu práce. Výrazně by se
také měla sníţit ekonomická náročnost. Projekt by měl být ukončen 30. června 2015. Zdali
sestry v domácí péči opravdu čekají velké změny, tedy teprve uvidíme (Evropský sociální
fond v ČR [online]).

Výzkumná otázka č. 2: Jaká je úroveň péče o ránu a na jaké překážky
spojené s léčbou nehojících se ran sestry narážejí?
Na tuto výzkumnou otázku se vztahují otázky č. 5, 6, 7, 9, 12, 13 a také 8, ale té jsme se
z části věnovali jiţ ve výzkumné otázce č. 1. Zdali sestry vyuţívají produkty vlhké terapie,
mne zajímalo, v otázce č. 5. 100% dotazovaných odpovědělo, ţe produkty vlhké terapie
pouţívají. Při vyhodnocování dotazníkového šetření mne napadlo ještě pár otázek, které bych
potřebovala znát k ucelení celé problematiky spojené se získáváním materiálu, financováním
apod. Chtěla bych například vědět, zdali sami (DP) disponují materiálem k vlhkému hojení
ran. Proto jsem se rozhodla udělat ještě jeden menší doplňující dotazník. Obsahoval 6 otázek
a byl pouţit formou anonymního rozhovoru. Tento dotazník je uveden jako příloha č. 2. Byla
jsem připravena na nahrávání rozhovorů k případné moţnosti doloţení, ale dotazované byly
ochotné informace sdělit pouze na základě vytvoření poznámek. Informace získané
z rozhovorů se velice podobaly. Vše potřebné jsem se dozvěděla.
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K otázce č. 5 jsem doplnila informace. Materiálem, k vlhké terapii ran, DP nedisponují. Tento
materiál předepisují pouze praktičtí lékaři a specialisté, nebo si je klienti kupují sami. Kaţdý
klient DP je má u sebe doma. DP disponuje pouze materiálem k sekundárnímu krytí. V otázce
č. 7. jsou sestry s dostatkem produktů k léčbě ran spokojeny z 87% dotazovaných.
Z rozhovoru jsem se také utvrdila v problematice schvalování některých materiálů k hojení
ran revizním lékařem. Například běţně a často pouţívaný Inadine tomuto schválení podléhá.
Toto schvalování je prý velice komplikované, a tak si např. Inadine klienti kupují sami,
vzhledem k cenové nenáročnosti. Běţný převazový materiál pouţívaný v DP je hrazen
pojišťovnami. Elastická obinadla si klienti hradí sami.
Mnozí tvrdí, ţe materiál pro vlhké hojení ran je příliš ekonomicky náročný.
Během rozhovorů, při dotazníkovém šetření s některými sestrami, jsem se utvrdila v tom, ţe
pokud je správně zvolen typ primárního krytí a společně s profesionální aplikací je lepší
hojivost prokazatelná. Finanční rozdíl v závěru není tak velký, jak by se předpokládalo.
Otázka č. 9 nás informuje o čištění ran v případě nekrotických a povleklých ran. 87%
respondentek odpovědělo, ţe débridement provádí. Pouze 3% débridement neprovádí, 10%
dotazovaných nevědělo co débridement je. Výsledky této otázky jsou více jak uspokojující.
Sestry znají důleţitost čištění ran a provádějí čištění pravidelně.
V otázce č. 13 se táţi sester, s jakým problémem se setkávají během výkonu práce nejčastěji.
Odpovědi nebyly vyrovnané, ale nebyly mezi nimi markantní rozdíly. Často byl uveden
nedostatek času, hned poté nedostatek sester a na třetím místě se objevoval nevhodný
materiál. Na čas, potřebný k péči o rány, se ptám i během rozhovorů. Sestry jsou limitovány
časovými kódy. Pokud je převaz u klienta časově náročnější, neţli například na 15 minut,
zvolí kód na 30 minut. To, ţe sestry cítí nedostatek času, je zřejmě spojeno i s počtem klientů,
které musí ošetřit, a také moţná s nedostatkem sester.
V otázce č. 6 se ptám, jaký je počet ošetřených klientů s nehojícími se ranami za jeden
kalendářní měsíc. 33% odpovědělo více neţ 20. Jedna respondentka u odpovědi více, dopsala
30. Sestry jsou s převazováním ran v častém kontaktu. Pečují o mnoho klientů s nehojícími se
chronickými ranami. Nejčastěji ošetřují rány na základě porušené mikro a makro angipatie
z důvodu diabetu a ulcus cruris na základě venózní insuficience. V obou případech se jedná
většinou o rozsáhlé defekty s vysokou spotřebou převazového materiálu. Jako třetí v pořadí
jsou dekubity, na základě poruchy cirkulace v důsledku vlivu tlaku u imobilních klientů. Tyto
informace byly zjištěny z doplňujícího rozhovoru v otázce č. 6.
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Z rozhovoru jsem se také dozvěděla, ţe spolupráce s klienty je spíše na dobré úrovni.
Spolupráce s rodinami se objevuje často, obzvláště u leţících klientů, kde je dopomoc někdy
nutná. Kaţdý člověk je jiný a sestry mají bohuţel i horší zkušenosti, ale pouze zřídka. Převaz
často a nechtěně překazí například klientova potřeba na stolici. Klienti domácí péče se spíš na
sestřičky těší.
V rozhovoru u otázky č. 5. mohla sestra vznést svůj názor, co je nyní největší problém
v převazování ran v DP. Jedna odpověď pojednávala o nešťastných převazových kódech. Kód
06329 je kód, který kromě časového kódu sestra napíše k vykázání péče o klienta s nehojící se
ranou. Doslovně se jedná o kód lokálního ošetření, běţný převaz. Ale tento převazový kód je
vţdy stejný, ať se jedná o ránu 30cm x 30cm, nebo 1 cm x 1 cm. Je málo placený
a nerozděluje velikost rány. Díky otázce č 6 v rámci rozhovoru víme, ţe sestry pečují často
o rozsáhlé nehojící se rány a problém s nedostatečným financováním nákladných převazů je
zřejmý. Léčbou chronických nehojících se ran v domácím prostředí se zabývá i Hana
Kyslingerová ve své bakalářské práci z roku 2014. Ve své práci pracuje s kazuistikami, tudíţ
s ní nemám moţnost informace porovnávat. Další bakalářská práce nazvaná Kompetence
všeobecných sester v ošetřování ran od Anežky Hyrákové je mé práci o něco blíţe. Ve své
práci uvádí, ţe se sestry často setkávají s neznalostí hodnocení ran ze strany lékařů, a je jim
často odpovězeno: ,,Něco na to dejte‘‘ sestry ránu hodnotit nesmí a nesmí ani rozhodovat
o volbě krytí, a však lékař se takto chovat můţe? Lékaři mají kompetence, ale pokud to nejsou
specialisté, nemají o moderním hojení ran dostatečně velké informace. Tak zní komentář
jedné respondentky získaný z dotazníkového šetření. Komunikace mezi sestrami z DP
a praktickými lékaři, popřípadě specialisty je popisována v otázce č. 12. 40% sester je
spokojených s nynější úrovní komunikace. 53% uvádí, ţe je komunikace dobrá, ale stále je co
zlepšovat. V poznámkách hodnotí právě především neochotu předepisování produktů vlhké
terapie a problém se schvalováním léčiv.

Výzkumná otázka

č. 3:

Jaký je stav a spokojenost sester se

stávající dokumentací ?
Odpověď na tuto výzkumnou otázku byla získána z dotazníkových otázek č. 14, 15, 16
a také doplňujícími otázkami z rozhovorů.
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Zapisování do dokumentace je nedílnou součásti práce sestry. Je velice důleţité, aby
splňovala poţadavky sester a dobře se s ní pracovalo. A jaká je dokumentace sester
v domácích péčích?
Zdali sestrám nynější dokumentace vyhovuje, odpovědělo 69% dotazovaných ano. Otázka č.
16 dokresluje pohled sester na stávající dokumentaci. 50% dotazovaných odpovědělo, ţe je
časově náročná, 17% nevýznamně obsáhlá a 13% odpovědělo vlastní moţnou odpovědí.
V odpovědi jiné se objevovaly převáţně kladná hodnocení, jako dostačující apod. Nedostatek
místa k hodnocení ran se objevilo aţ na čtvrté pozici, v zastoupení 10%. Během jednoho
rozhovoru probíhajícím v domácí péči zaznělo, ţe vědí, ţe je jejich dokumentace příliš sloţitá
a mají ji v plánu během roku 2015 změnit. Budou také přecházet na dokumentaci a hodnocení
ran, která bude v elektronické podobně.
Vyuţití fotodokumentace se dozvídáme v otázce č. 14. 41% dotazovaných respondentek
fotodokumentaci vyuţívá. Ne, odpovědělo 31% a 28% pouţívá fotografování ran jen
ojediněle. Sestry si na moţnost fotodokumentace začínají zvykat a postupně objevují její
výhody v ošetřování ran.
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Závěr
Bakalářská práce se zabývá rolemi a kompetencemi sester, které pečují o nehojící se rány
v prostředí domácí péče. Téma této bakalářské práce je velice obsáhlé. V jejím začátku jsou
stanoveny cíle, které bylo mou snahou vyzkoumat a jejichţ závěr předkládám.
Většina sester pracujících v DP vystudovala střední školu obor všeobecná sestra a některé
mají i specializaci ve zdravotnictví. Nikoliv ale takovou, která by je opravňovala k vyšším
kompetencím a vyšším moţnostem spojené s léčbou ran. Sestry mají chuť se dále vzdělávat.
Ze svého okolí dostávají dostatek informací o moţnostech vzdělávání. Akceptují, ţe v případě
povleklé či nekrotické rány je nutný débridement rány. Spodině rány se přizpůsobují
a provádí různé druhy débridementu. To je z pohledu dnešní medicíny skvělé.
K pravidelnému převazování mají poměrně obsáhlý počet klientů a s tím zřejmě souvisí
nedostatek času, nebo nedostatek sester, který zmiňují jako největší problém.
Dalším zjištěným výsledkem mého výzkumu je nedodrţování kompetencí sester. Sestry by
rády pečovaly a rozhodovaly o volbě krytí sami, ale nemají k rozhodování dostatečné
vzdělání. Pokud nemají specializaci, bohuţel porušují zákon.
Jako výstup a řešení pro praxi mého výzkumu vidím především změnu v kódování převazů
a navýšení kompetencí sester. Kód 06329 je třeba více specifikovat. Mohl by se doplnit
například písmeny A aţ D a ty by určovaly velikost převazu. Poté by například kód D06329
znamenal velice rozsáhlý převaz, ke kterému je nezbytné velké mnoţství převazového
materiálu. Ve výkazu pro pojišťovnu by byl takto označený převaz více nákladný a cenově by
se lišil od kódů s písmeny C, B, A. Tento příklad je pouze mým osobním doporučením, jak by
šla situace vyřešit. Nicméně kvalita převazového kódu, pro kvalitní a ekonomicky
nenákladnou péči, by byla potřeba přehodnotit. Rovněţ schvalování určitých mastí
a materiálů k hojení ran revizním lékařem.
Navýšení sesterských kompetencí v domácích péčích v převazování ran bude druhým
řešením, které odbourá nespokojenost sester v tomto oboru a s tím i další související
nedostatky. Jestliţe legislativa umoţní sestrám větší kompetence v převazování ran na
základě absolvovaných certifikovaných odborných kurzů, ušetří lékařům spoustu času
i starostí. Sestrám by se navýšila i míra odpovědnosti, která by měla za následek nutnost
vyššího mzdového ohodnocení.
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Negativa dokumentace k hojení ran, které sestry nejčastěji shledávají, jsou výzkumem známá.
Kaţdé vrchní sestře bych tedy doporučila, aby kvalitu dokumentace zváţila. Zdali opravdu
není časově náročná, sloţitá a nevýznamně obsáhlá.
V navazující práci na mou bakalářskou práci bych doporučila se zaměřit na ošetřovatelskou
dokumentaci a popřípadě vytvořit její ideální jednotný model. Práce sester s dokumentací je
na denním pořádku. Proto je tedy důleţité, aby sestrám byla prospěšná, nikoliv, aby nad ní
trávily čas a probíraly se nevýznamnými kolonkami. Čas, který ušetříme nad dokumentací,
můţeme věnovat těm, kteří to potřebují nejvíce. A komu jinému, neţ klientům.
Další, druhou moţností navazující práce, by bylo zjistit, jaký pohled mají lékaři. Jak vidí
situaci s předepisováním léčiv k hojení ran a jaký názor vlastní ohledně navýšení kompetencí
sester. Zajímalo by mne, jaké moţnosti v řešení nacházejí oni.
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Přílohy
Dotazník – příloha č. 1
Váţené sestry, kolegyně,
jmenuji se Dita Volhejnová a jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Pardubice, obor
Všeobecná sestra. Dovoluji si Vás tímto oslovit a zároveň poţádat o spolupráci na výzkumu
mé bakalářské práce s názvem ,,Role a kompetence sester v léčbě ran v domácí péči‘‘.
Dotazník je určen pro zdravotní sestry pracující v domácí péči a je zcela anonymní. Získaná
data budou slouţit ke zpracování výzkumu bakalářské práce.
Odpovědi prosím zakrouţkujte. Zvolte vţdy vhodnou odpověď. Je moţné vybrat i více
odpovědí. V případě opravy špatnou odpověď přeškrtněte a zakrouţkujte jinou.
Předem mnohokrát děkuji za Váš čas a Vaši ochotu!

1. Jak dlouho pracujete v oboru?
a) 0-5 let
b) 6-10 let
c) 11-15 let
d) 16-20 let
e) 21 a více let
2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) Vysokoškolské Bc.
b) Vysokoškolské Mgr.
c) Vysokoškolské PhDr.
d) Vysokoškolské Ph.D.
e) Vyšší odborná škola Dis
f) Střední zdravotnická škola
g) Specializační zkouška doplňte jaká ………………………...
3. Dostáváte informace o možnosti absolvování kurzů zaměřené na péči o rány?
a) ano
b) ne
c) nezajímám se o to
.
4. Účastnila jste se již v minulosti školení či nějaké konference na téma ,,hojení ran‘‘?
a) ano
b) ne
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5. Využíváte u Vás v domácí péči (dále jen DP) produkty vlhké terapie?
a) ano
b) ne
c) nevím co to je
6. Kolik pacientů s nehojícími se ranami ošetříte za jeden kalendářní měsíc?
a) 0-5
b) 6-10
c) 11-15
d) 16-20
e) více neţli 20 (kolik) ................
7. Myslíte si, že máte dostatek produktů k léčbě ran?
a) ano
b) ne
8. Přála byste si rozhodovat sama o vhodném výběru krytí v léčbě ran?
a) ano
b) ne
c) touto moţností jiţ disponuji
9. Provádíte débridement v případě povleklé či nekrotické rány při každém převazu?
a) ano
mechanický
autolytický
chemický
enzymatický
b) ne
c) nevím jak se débridement provádí
10. Máte zájem o další vzdělávání?
a) ano
b) ne
11. Pokud jste na otázku č. 8 odpověděli ano, zvolte nyní druh nejvhodnějšího
vzdělávání pro Vás. Pokud jste odpověděli ne, napište proč.
a) přednášky
b) semináře
c) e-learning
d) publikace
e) vzdělávací kurzy
f) vysokoškolské studium
proč: …..…………………………………………………………………………………

58

12. Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci s praktickými lékaři a specialisty
a) velmi dobrá, vše funguje
b) špatná (uveďte prosím proč)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
c) dobrá, ale je stále co zlepšovat
(uveďte prosím, co je třeba zlepšit)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
e) nevím
13. S jakým problémem se setkáváte ?
Očíslujte od 1 po 5
1- znamená nejčastěji
5 - znamená nejméně často
a) nedostatek materiálu
....……..
b) špatná komunikace s lékařem ………..
c) nedostatek času
………..
d) nevhodný materiál
………..
e) nedostatek sester (personálu) ………
f) jiné ………………………………………………………………………………………
14. Využíváte.v komunikaci s lékařem fotodokumentaci ran?
a) ano
b) ne
c) fotografie vyuţíváme pouze v ojedinělých
15. Vyhovuje Vám nynější dokumentace k hodnocení a popisu postupu ošetřování ran?
a) ano
b) ne
16. Stávající dokumentace je: (nyní můžete zvolit odpovědí více)
a) sloţitá
b) nepřehledná
c) časově náročná
d) příliš stručná
e) nevýznamně obsáhlá
f) nedostatek místa k hodnocení rány
g) jiné
.………………………………………………………………………………………………
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Dotazník k rozhovorům - příloha č. 2

Otázka č. 1: Jakou máte zkušenost se spoluprací klienta, ke kterému jezdíte na převazy? Bývá
připravený?
Otázka č. 2: Spolupracuje s Vámi rodina? Jaké máte s rodinou zkušenosti?
Otázka č. 3: Kde sháníte materiál potřebný k převazům? Dostáváte jej, fasujete, nebo
kupujete? Od koho, popřípadě kdo hradí náklady?
Otázka č. 4: Kdo rozhoduje o tom, kolik času máte na převaz a péči o ránu? Je to nějak
limitované, a pokud ano, čím? Je pro Vás čas, který máte momentálně k dispozici,
k převazování ran, dostatečný?
Otázka č. 5: Co si myslíte, ţe je u Vás v DP nyní největším problémem?
Otázka č. 6.: Jaké typy ran nejčastěji ošetřujete?
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