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CÍLE

- zjistit vztahy mezi úrovní nedokončené ošetřovatelské péče a vnímáním pracovního prostředí u sester;

- zjistit prevalenci nedokončené péče ve vybraných zdravotnických zařízeních v Olomouckém kraji;

- zjistit vnímání kvality pracovního prostředí českými sestrami.

Pilotní výsledky získané v rámci projektu IGA Nedokončená ošetřovatelská péče a pracovní prostředí sester (IGA_FZV_2020_001).



VÝSTUPY PRVNÍ FÁZE PROJEKTU

Scoping review

• Vztah mezi proměnnými, přehled použitých nástrojů

Pilotní testování ve FN Olomouc

• Pilotní výsledky

Kontinuace v dalších zdravotnických zařízeních v Olomouckém 
kraji

• Zkoumání organizačních faktorů ovlivňujících prevalenci nedokončené péče



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie identifikované vyhledáváním 
(n = 2789) 

EBSCOhost Research Databases Platform - Academic Search Complete; Health Source: 
Nursing/Academic Edition; Humanities International Complete; MEDLINE, Scopus, 

ScienceDirect, APA PsycInfo, Web of Science, PROQUEST 

 

Studie po odstranění duplikátů, 

analyzované na základě názvu 

(n = 2067) 

Nerelevantní studie vyřazené na 
základě názvu  

(n = 1982) 

Studie analyzované na základě 

abstraktu 

(n = 85) 

Nerelevantní studie vyřazené na 
základě abstraktu  

(n = 41) 

Studie zařazené k posouzení 

relevance plnotextu, k hodnocení 

metodologické kvality 

(n = 44) 

Nerelevantní studie vyřazené na 
základě analýzy plnotextu a na 

základě nesplnění kriterií 
 (n = 22) 

Studie zařazené do scoping review 
(n = 22 ) 



VÝSTUPY SCOPING REVIEW

Příznivé pracovní prostředí může vést k snížení výskytu nedokončených 
činností ošetřovatelské péče

• Každé zvýšení hodnocení pracovního prostředí vede k snížení prevalence nedokončené 
péče.

Nejčastěji užívané nástroje

MISSCARE Survey (nedokončená péče)

Practice Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI) –
pracovní prostředí sester



METODIKA

MISSCARE Survey

• Demografické a pracovní 
charakteristiky, pracovní 
spokojenost                                              
(19 položek)

• Část A – inventář aktivit                                   
(24 položek)

• Část B – důvody/příčiny 
opoždění, opomíjení péče                                               
(17 položek)

PES-NWI

• Účast, podílení se sester na 
záležitostech v rámci nemocnice                    
(9 položek)

• Přístupy k zabezpečení kvality  
ošetřovatelské péče (10 položek)

• Schopnosti vedoucí sestry, vedení a 
podpora (5 položek)

• Personální zabezpečení a přiměřenost 
zdrojů (4 položky)

• Kolegiální vztahy sestra - lékař                           
(3 položky)



VÝZKUMNÝ SOUBOR  A  ANALÝZA DAT

Osloveno 8 nemocnic 

souhlas s realizací 5 nemocnic 

Distribuováno 200 setů ve FN Olomouc (pilotní data)

Návratnost - 80,5 % 

Výzkumný soubor 

161 všeobecných sester pracujících na inter. a chir. odděleních

Na analýzu dat byly použity Pearsonův korelační koeficient, lineární regresní 

analýza, analýza rozptylu nebo Pearsonův chí-kvadrát test. 



SOUBOR (n = 161)
Průměr (SD)

Věk 37.93 
(±10.53)

Délka praxe
Délka praxe na aktuálním oddělení

17.14 (±11.31)
9.64 (±8.34)

Úvahy o odchodu 9.7%

Typ oddělení Interní
Chirurgické

61.3% 
38.8% 

Pracovní doba dvousměnný provoz 
třísměnný provoz 
Střídání směn

59.9%
28.7%
64.2%

Personální zabezpečení 
během stávající/poslední směny

Počet pacientů
Počet příjmů
Počet propuštění 

10.63 (±4.89)
2.52 (±2.35)
2.37 (±2.27)

Pracovní spokojenost
(skála 1-5)

Současní pozice
Profese sestry
Týmová práce

4.00 (±0.71)
4.14 (±0.73)
4.05 (±0.82)



SOUBOR (n = 161)

%

Vzdělání SZŠ/VOŠ 78.3

BC a vyšší 21.7

Specializace 13.4

Všeobecná sestra
Praktická sestra

65.4
16.4

Počet hodin/týden 30 hodin a více 90.5

Dostatek personálu 100% času 12.7

75% času 46.8

50% času 23.3

25% času 11.4

Práce přesčas n hodin 

Rozsah uváděný sestrami: 0-200 hod.

21.58 (±33.33)



VÝSLEDKY – NEDOKONČENÁ PÉČE I

Položky s nejvyšším skóre Průměr (SD)

Chůze s pacientem třikrát denně nebo podle ordinace 2.76 (1.19)

Účast na všech konziliích interdisciplinární péče 2.34 (1.07)

Citová podpora pacienta nebo rodiny 2.20 (1.15)

Polohování pacienta každé 2 hodiny 2.02 (1.07)

Reakce na žádost pacienta o podání léku podle potřeby do 15 min. 1.89 (1.09)

Edukace pacienta 1.42 (1.01)



VÝSLEDKY – NEDOKONČENÁ PÉČE II

Položky s nejnižším skóre Průměr (SD)

Sledování glykémie u lůžka podle ordinace 1.31 (0.94)

Příprava jídla pacientovi, který se nají sám 1.37 (0.92)

Posouzení pacienta během každé směny 1.40 (0.96)

Péče o kůži/o ránu 1.43 (0.97)

Péče o místo zavedení periferní/centrální žilní kanyly a jeho posouzení 1.46 (0.99)

Sledování vitálních funkcí podle ordinace 1.47 (1.01)



PŘÍČINY NEDOKONČENÉ PÉČE

Položky s nejvyšším skóre Průměr (SD)

Neočekávané zvýšení počtu nebo závažnosti stavu pacientů na oddělení 2.85 (1.04)

Naléhavé situace u pacienta 2.83 (1.24)

Nedostatečný počet podpůrných nebo administrativních pracovníků 
(např. ošetřovatelky, sanitáři, techničtí pracovníci, sekretářky oddělení)

2.62 (1.18)

Nedostatečný počet personálu 2.60 (1.09)

Přílišné zatížení příjmem a propouštěním pacientů 2.60 (0.98)

Ošetřovatel/sanitář není přítomen na oddělení nebo je nedostupný 2.60 (1.07)



ROZDÍLY Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH PROMĚNNÝCH

Průměrný počet nedokončených aktivit na sestru

 Průměr: 3.73 (±5.59) nedokončených 
aktivit/sestru

 Percentuálně rozsah jednotlivých aktivit: 8.1 –
54 %

 Rozdíly z hlediska typu oddělení –
nesignifikantní rozdíly v 24 položkách

 Rozdíly z hlediska vzdělání – nesignifikantní 
rozdíly v 24 položkách

Vztah mezi pracovním prostředím a úrovní nedokončené péče 

 Signifikantní negativní korelace mezi oběma 

konstrukty (celkovým skóre MISSCARE Survey a 

domény PES NWI)

 Sestry, které hodnotili prostředí jako příznivé, 

uváděli nižší frekvenci nedokončených činností  

jako sestry, které ho hodnotili jako smíšené nebo 

nepříznivé. 



Rozdíly v celkovým skóre MISSCARE Survey dle kategorizace prostředí (PES-NWI)

N M (SD) p

Příznivé pracovní 

prostředí

92 1.56 (0.67) P <0.01

Smíšené pracovní 

prostředí

37 1.81 (0.78)

Nepříznivé 

pracovní prostředí

5 2.58 (1.38)



REGRESNÍ ANALÝZA MISSCARE SURVEY

Predictor R R²-change b T p

Nedokončená péče (Ftotal (49.00) = 20.36; p < 0.000)

Přesčasy 0.413 0.171 0.260 3.09 0.003

Spokojenost s týmovou
prací

0.579 0.164 -0.339 -3.925 0.000

Přístupy ke zabezpečení 
kvality  ošetřovatelské péče 

0.622 0.052 -0.251 -2.861 0.005

R – correlation coeficient; R²- change - change in R-Squared; b - Beta standardised regression coefficients;
T – t statistic; Ftotal - F-test of overall significance



Korelační a regresní analýza

Signifikantní korelace byli zjištěny mezi percepcí nedokončené 

ošetřovatelské péče a spokojeností sester s týmovou 

spoluprací, aktuální pracovní pozicí, počtem hodin přesčasů a 

jednotlivými aspekty pracovního prostředí. 

Jako statisticky významné prediktory nedokončené péče byly 

v regresní analýze zjištěny jenom tři faktory: 

 počet hodin přesčasů, 

 spokojenost s týmovou spoluprací

 doména PES-NWI zaměřená na zvyšování kvality 

ošetřovatelské péče.

Do regresní analýzy byly v jednotlivých blocích 

použity proměnné:

 demografické proměnné (věk, roky praxe); 

 počet pacientů, příjmů, propuštění během 

poslední směny, 

 přesčasy, 

 spokojenost s pracovní pozicí, týmovou prací a 

profesí sestry 

 domény PES-NWI.



Závěry

 Vyšší spokojenost sester s týmovou spoluprací, nižším počtem hodin 

přesčasů a s přístupy k zabezpečení kvality ošetřovatelské péče na 

oddělení vedly k nižšímu počtu nedokončených činností. 

 Příznivé pracovní prostředí může vést k snížení výskytu nedokončených 

činností ošetřovatelské péče.



DĚKUJEME ZA POZORNOST

a přejeme pevné zdraví v této nelehké covidové době


