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 vlastní zkušenost  

 v současné době aktuální a zajímavé téma 

 

Cílem : 
Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku     

a životní styl  všeobecných sester  

  na jednotkách intenzivní péče  

  a standardních odděleních  

Poukázat na stresory v sesterské profesi  

Zmapovat používané relaxační metody  

  u všeobecných sester na obou typech 
odděleních 

 

 



Kvantitativní výzkum: 

 

Dotazník č.1  

 nestandardizovaný,anonymní,vlastní konstrukce  

 dotazníkové šetření od 1.10. 2013 - 24.2.2014  

 rozdáno 360 dotazníků  - 180  na JIP a SO 

 výzkumný soubor – 335 všeobecných sester 

   z JIP a SO - Mulačova nemocnice a.s.,Plzeň  

   a Nemocnice Klatovy   

 Celková návratnost dotazníku –  93 %  

                         JIP – 165 ks –  92% 

                           SO – 170 ks –  94 % 



Kvantitativní výzkum: 

 

Dotazník č.2 

 standardizovaný Meisterův dotazník - hodnocení  
pracovní činnosti 

 dotazníkové šetření od 1.10. 2013 - 24.2.2014  

 rozdáno 360 dotazníků - 180 na JIP a SO  

 výzkumný soubor – 286 všeobecných sester  

   z JIP a SO - Mulačova nemocnice a.s.,Plzeň  

   a Nemocnice Klatovy   

Celková návratnost dotazníku –  85 %  

                           JIP – 145 ks – 81 % 

                            SO – 140ks – 78 % 

 



  Grafické znázornění výsledných dat : 
 

Dotazník č.1 

 grafy a tabulky - absolutní  a relativní četnost v %. 

  

Dotazník č.2 - Meisterův dotazník 

  grafy a tabulky – absolutní četnost v % 

  následně hodnoceny pomocí aritmetických     

    průměrů, směrodatných odchylek, mediánů,       

    kritických hodnot mediánu a hrubého skóru 



CÍL 1 
 Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku  

   u všeobecných sester na jednotce  intenzivní 
péče a standardním oddělení                              

 

H 1 
 Pracovní činnosti ovlivňují psychiku u všeobecných 

sester  na jednotce intenzivní  péče více, než  

  u všeobecných sester na standardním oddělení 
 



 

 

 

   H 1  Pracovní činnosti ovlivňují psychiku  u všeobecných sester    
  na JIP více, než u všeobecných sester na  SO , 

 nebyla potvrzena 
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CÍL 2 
 Poukázat na výskyt nejčastěji se vyskytujících 

stresorů, které ovlivňují pracovní  činnosti            
u  všeobecných  sester  na jednotce intenzivní 
péče  a  standardním oddělení 

 

H 2 
 Nejčastěji se vyskytujícím stresorem jsou         

na obou typech oddělení 12-ti hodinové  směny 
 



 

 

 

   H 2 Nejčastěji se vyskytujícím stresorem  jsou na  obou 
typech odděleních 12-ti hodinové směny, 

            nebyla potvrzena 
 

Stresory SO % JIP % CELKEM  % 

Pracovní prostředí 8 4,7% 15 9,0% 23 6,8% 

Nedostatek personálu na směně   60 35,2% 44 26,6% 104 31% 

Nedostatek času na pacienty 71 41,7% 49 29,6% 120 35,8% 

Velké množství administrativy 87 51,1% 80 48,4% 167 49,8% 

Práce přesčas 19 11,2% 21 12.7% 40 11,9% 

Rychlé pracovní tempo 15 8,8% 9 5,4% 24 7,1% 

Akutní situace 33 19,4% 48 29% 81 24,1% 

Špatná organizace práce 41 24,1% 58 35,1% 99 29,5% 

12-ti hodinové směny 26 15,2% 18 10,9% 44 13,1% 

Žádné stresory nepociťuji 7 4,1% 4 2,4% 11 3,2% 

Jiné 3 1,76% 0 0% 3 0,89% 

Počet respondentů 170 165 335 



CÍL 3  
 Zmapovat nejvíce používané relaxační metody, 

které  vedou ke zmírnění  stresových faktorů     
u všeobecných sester. 

 

H 3  
Nejvíce používanou relaxační metodou, která 

vede ke zmírnění stresu u všeobecných  sester 
bude využívání sportovní aktivity.  
 



 

 

 

   H 3 Nejvíce používanou relaxační metodou ke zmírnění     

                   stresu bude využívání sportovní aktivity  

nebyla potvrzena 
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CÍL 4  
 Zjistit, zda u všeobecných sester na jednotce 

intenzivní péče  a standardním  oddělení dochází  
ke změně životního stylu vlivem jejich pracovní 
činnosti 

 

H 4  
 Vliv pracovní činnosti u všeobecných sester  

   na obou typech oddělení vede  ke změně    
životního stylu 
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Používání návykových 
látek ke zmírnění stresu 

Druh návykové látky 



H 4  Vliv pracovní činnosti u všeobecných sester   

 na obou typech oddělení vede  ke změně  životního 

stylu, byla potvrzena 

Projevy stresu u všeobecných sester  
na obou typech odděleních 

 
 



 Pracovní činnosti na JIP a SO ovlivňují shodně 
životní styl všeobecných sester 

 Na obou typech oddělení shoda v nejčastější 
relaxaci spánkem  a odpočinkem 

 Zdroj  stresové zátěže – shodně na JIP i SO - 
administrativa  

 Psychická náročnost  hodnocena rozdílně - 
intenzivní sestry – agresivní pacient, 

      sestry standardních oddělení – péče o umírajícího  

Všeobecné sestry na SO považují své pracoviště 
za  více psychicky náročné, než všeobecné 

sestry na JIP 

 
 



 
 
 

Interpretace výsledků dotazníku č.2 – 
 Meisterův dotazník  

zelená barva SO oranžová barva JIP 

Ano,plně souhlasím   Nevím někdy ano,někdy ne     

 Spíše  nesouhlasím          Spíše ano                     Vůbec nesouhlasím                                                                              



Faktor Název faktoru 

ŽENY 

arit. prum. x s.d Krit. h. 

I. Přetížení 8,4 3,2 10 

II. Monotonie 7,6 3,0 9 

III. Nespecifický faktor 11,7 4,4 14 

HS Hrubý skór 25,0 8,1 29 

Faktor Název faktoru 

JIP SO 

arit. 

prum. x 
s.d Krit. h. 

arit. 

prum. x 
s.d. Krit. h. 

I. Přetížení 9,3 2,8 10,7 9,1 3,1 10,7 

II. Monotonie 6,2 2,9 7,7 6,9 2,6 8,2 

III. 

Nespecifický 

faktor 10,3 4,2 12,4 10,9 3,9 12,8 

HS Hrubý skór 25,8 9,9 30,8 25,8 9,6 30,6 



Položka JIP SO Kritické hodnoty dle 

Meistera 

I.Přetížení 

Časová tíseň 4,0 4,0 3,0 

Vysoká odpovědnost 3,0 3,0 3,0 

Problémy a konflikty 2,0 2,0 2,5 

II.Monotonie 

Malé uspokojení 2,0 2,0 2,5 

Otupující práce 2,0 2,0 2,5 

Monotonie 2,0 1,0 2,5 

III. Nespecifický faktor 

Nervozita 2,0 2,0 3,0 

Přesycení 2,0 3,0 3,0 

Únava 3,0 2,0 3,0 

Dlouhodobá únosnost 3,0 3,0 2,5 



Odd. JIP SO 

Faktor I II III I II III 

  2     2 

4 2 2 4 2 3 

3 2 3 3 2 2 

2 2 3 2 1 3 

9 6 10 9 5 10 

Součet  19 19 

Vyhodnocení stupně zátěže dle získaných dat 
   Výsledná data stupně pracovní zátěže u 

jednotlivých pracovišť 
 

Tab.č.1= vyhodnocení stupně a zátěžová tendence = F I. má 

nejméně o 2 body vyšší součet středních hodnot než F II = součet F I + III. 

Tab.č.2 = výsledná data = F I.(9) - F II (6) = tedy I.+III - 9+10 = 
19 =  SO + JIP = pásmo 1.stupně zátěže,ale na samé hranici 

hodnot 

Jestliže je součet: Stupeň Zátěžová tendence 

7-19 1 Bez tendence k přetížení 

20-24 2 K přetížení 

25-35 3 K přetížení 

  

 



 Pracovní zátěž na JIP i SO neovlivňuje zdraví               
a výkonnost všeobecných sester - stejné 
subjektivní hodnocení   

 Pracovní zátěž u žen dle faktorů = přetížení 
↑hranice normy 

 Významný faktor pracovního stresu na obou 
pracovištích= vysoká zodpovědnost a  časový 
tlak 

 Shodné uspokojení z profese - nelze dlouhodobě 

vykonávat  na JIP i SO - ve stejné výkonnosti 
Klasifikace zátěže – 1.stupeň – bez tendence  

k přetížení – hranice normy! 



 Vzdělávací akce,semináře - oblast zvládání stresu 

   a zátěžových situací 

Nácvik určitých relaxačních metod  

 Zlepšení komunikace - praktické nácviky 
komunikačních dovedností = téma vztahy  

   sestra x lékař, podřízený x nadřízený 

 Supervize – včasné odhalení  problému 

Dostatek pomůcek k  ulehčení fyzické zátěže  

Motivace všeobecných sester - 
pochvala,možnost benefitů 

 
 



 Aktivní i pasivní účast - vzdělávací akce - oblast 
stresové zátěže, samostudium odborné literatury 

 Rozvoj osobního růstu – celoživotní vzdělávání, 
zvyšování kvalifikace 

 Ochrana zdraví - vhodná relaxační metoda 

 Týmová spolupráce,dobré interpersonální vztahy 
i mimo zaměstnání 

 Dodržování kompetencí NELZP 

 Eliminace konzumace tabákových výrobků, 
návykových látek 



 Povolání  VŠS – pomáhající profese 

 Úskalí – nadměrná psychická zátěž 

            - neúměrná fyzická zátěž  

Cíl :   

  hlubší nahlédnutí do problematiky neuropsychické 
zátěže VŠS 

 odpovědná a náročná práce 

 zdravotnická profese – vliv na život VŠS 

 poskytování péče a pomoc druhému člověku 
= smysl  života 



Děkuji za pozornost 


