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ÚVOD 

     Pro vypracování teoretické �ásti práce bylo nezbytné získat informace z r�zných zdroj�. 

V jednom z �lánk� o ošet�ovatelské terminologii byl nalezen zajímavý výrok Normy Lang, 

emeritní profesorky na Ošet�ovatelské škole Pensylvánské univerzity (School of Nursing 

Philadelphia, University of Pennsylvania), který vystihuje podstatu standardizovaného 

ošet�ovatelského jazyka: „If we cannot name it, we cannot control it, practice it, teach it, 

finance it, or put it into public policy.“ „Když to nem�žete pojmenovat, nem�žete  

to kontrolovat, uplatnit v praxi, vyu�ovat, financovat nebo dávat do pozornosti ve�ejnosti.“ 

(http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJI

N/TableofContents/vol132008/No1Jan08/ArticlePreviousTopic/StandardizedNursingLanguag

e.aspx, 2008-11-15) „Standardizovaný ošet�ovatelský jazyk odráží a vyjad�uje 

ošet�ovatelskou �innost.“ (Müller-Staub et. al., 2009, s. 15) Jednou z myšlenek 

standardizovaného ošet�ovatelského jazyka je pot�eba shody na spole�né terminologii, která 

by popsala stav jedince, o�ekávané výsledky a intervence vztahující se k dokumentaci 

ošet�ovatelské pé�e. (http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace 

/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/vol132008/No1Jan08/ArticlePreviousTopic/Standar

dizedNursingLanguage.aspx, 2008-11-15) V Koncepci ošet�ovatelství z V�stníku 

Ministerstva zdravotnictví �eské republiky, �ástka 9, ro�ník 2004 je uvedeno, že u každého 

pacienta / klienta je vedena zdravotnická dokumentace (zákon �. 20/1966 Sb., o pé�i o zdraví 

lidu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�), jejíž sou�ástí je ošet�ovatelská dokumentace,  

která zaznamenává údaje o stavu a vývoji individuálních pot�eb a ošet�ovatelských problém�

pacienta / klienta, rodiny, �i jeho blízkých nebo komunity. (http://www.mzcr.cz/ 

Odbornik/Pages/373-vestnik-92004.html, 2009-01-20) Jak uvádí Lunney (2006), v p�íštím 

desetiletí dojde v USA ke zm�n� ve zdravotnické dokumentaci z papírových záznam� pouze 

na elektronické, což by m�lo zlepšit bezpe�nost pacient� / klient� a kvalitu poskytované 

zdravotní pé�e, která bude založená na dostupnosti dat v elektronické podob�. Nejv�tší 

výhodou pro ošet�ovatelství, v rámci budoucí transformace zdravotnické dokumentace, je 

dostupnost standardizovaných ošet�ovatelských terminologií vytvo�ených v posledních 40 

letech. (Lunney, 2006, s. 94) Je otázkou �asu, kdy USA budou následovat státy EU, pokud se 

transformace ukáže jako efektivní. Tvrzení Lunney podporuje Müller-Staub et. al. (2009) – 

„když budou standardizované ošet�ovatelské jazyky používány k dokumentaci ošet�ovatelské 
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pé�e, umožní shromaž�ování dat pro následné hodnocení výsledk� poskytnuté pé�e 

pacientovi / klientovi. Výsledky, kterých je u pacienta / klienta dosaženo, mají zásadní 

význam pro m��ení kvality a efektivity náklad� ošet�ovatelské pé�e.“ (Müller-Staub et. al., 

2009, s. 15) 

     Zevrubné ošet�ovatelské terminologie NANDA – International, NOC a NIC klasifikace 

byly pro ú�ely záv�re�né práce zvoleny z možných ošet�ovatelských terminologií p�edevším 

z d�vodu jednozna�n� vymezeného standardního názvu, definice a �íselného kódování.  

Podle vyjád�ení Müller-Staub et al. (2006) jde o nej�ast�ji zkoumané a globáln� aplikovatelné 

klasifikace. (Müller-Staub et al., 2006, s. 517) Pokud se terminologie  

NANDA – International, NOC a NIC používají vzájemn� propojené v elektronické 

dokumentaci, poskytují komplexní prost�edek, který vystihuje jedine�ný p�ínos 

ošet�ovatelství ve shodném, m��itelném formátu. (Ralph et al., 2007, s. 304) 

     S nástupem trendu sledování kvality poskytované zdravotní pé�e je vhodné v�novat 

zvýšenou pozornost rizikovým skupinám klient� / pacient�. (Ma�ar a kol., 2006, s. 127) 

Udržení kožní integrity u hospitalizovaných klient� / pacient� je d�ležitým aspektem 

zdravotní pé�e, která p�ispívá k pozitivním výsledk�m dosažených u klienta / pacienta.  

Již v roce 1994 ANA (American Nurses Association, Americká asociace sester) za�ala 

identifikovat klinické indikátory, jako nap�. kožní integritu, za ú�elem zhodnocení kvality 

ošet�ovatelské pé�e. Dokonalá pé�e o k�ži je považována za známku kvalitní ošet�ovatelské 

pé�e. (Meraviglia et al., 2002, s. 24; Wurster, 2007, s. 267) Výsledkem n�kolikaletého úsilí 

ANA je NDNQI - Národní databáze indikátor� kvality ošet�ovatelské pé�e (National 

Database of Nursing Quality Indicators), která shromaž�uje a vyhodnocuje citlivé indikátory 

kvality ošet�ovatelské pé�e specificky podle typu odd�lení (unit-specific nursing-sensitive 

quality indicators) z nemocnic v USA. K citlivým indikátor�m kvality ošet�ovatelské pé�e 

pat�í též výskyt dekubit� u klient� / pacient� v riziku. (Mikula, Müllerová, 2008, s. 62; 

Wurster, 2007, s. 267) Je nezbytné, aby sestry dokázaly v�as identifikovat potenciální 

problém klienta / pacienta - riziko porušení kožní integrity (00047), náležit� reagovat 

ošet�ovatelskými intervencemi, které by m�ly minimalizovat rizika a vést k lepším výsledk�m 

u klienta / pacienta, systematicky vyhodnocovat efekt poskytnuté ošet�ovatelské pé�e.  

Za ú�elem dokumentace ošet�ovatelské pé�e lze využít již zmín�ných klasifikací  

NANDA - International, NOC a NIC. 
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CÍLE  PRÁCE 

CÍL 1.

     Zjistit, které rizikové faktory ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity 

(00047) se vyskytují u klient� hospitalizovaných na interních a chirurgických pracovištích 

zdravotnických za�ízení a zda je ve výskytu rizikových faktor� statisticky doložitelný rozdíl 

mezi interními a chirurgickými pracovišti. 

CÍL 2. 

    Zjistit, zda zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí a NIC ošet�ovatelských 

intervencí je mezi interními a chirurgickými pracovišti signifikantn� rozdílné. 

   

CÍL 3. 

     Zjistit, zda zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí a doporu�ených NIC 

ošet�ovatelských intervencí ve vztahu k rizikovým faktor�m ošet�ovatelské diagnózy Riziko 

porušení kožní integrity (00047) je mezi interními a chirurgickými pracovišti signifikantn�

rozdílné.  

CÍL 4.  

     Dotazníkovou metodou zjistit, zda sestry z klinické praxe a studentky studijního programu 

Ošet�ovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice jsou ochotny p�ijmout  

a používat doporu�ené NOC hodnocené oblasti a NIC ošet�ovatelské intervence  

pro ošet�ovatelskou diagnózu Riziko porušení kožní integrity (00047) p�i plánování, realizaci 

a hodnocení ošet�ovatelské pé�e. V p�ípad�, že rozhodnuté nebo ochotné nejsou, zjistit 

d�vody. 
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1  TEORETICKÁ �ÁST 

1. 1  Ošet�ovatelské terminologie, Aliance NNN  

     „Jedním ze základních znak� rozvoje ošet�ovatelské praxe v 21. století je rozvoj  

a používání jednozna�né a ustálené terminologie, která je základem klasifika�ních systém�

v ošet�ovatelství.“ (Žiaková a kol., 2008, s. 84) Jak upozor�ují Thoroddsen a Ehnfors (2007), 

sestry si musejí pln� uv�domit ošet�ovatelský proces jako nástroj používaný v každodenní 

praxi a nevyhnutelnost používání �íseln� kódovaných standardizovaných terminologií. 

(Thoroddsen, Ehnfors, 2007, s. 1836) Flanagan a Jones (2007) zmi�ují, že pokud jsou sestry 

obeznámeny s ošet�ovatelskými terminologiemi, klasifikacemi a jsou v jejich používání 

vzd�lávány, lze lépe popsat poskytovanou pé�i pacient�m / klient�m, která je  

pro ošet�ovatelství jedine�ná a výsledky ošet�ovatelské pé�e mohou být z�eteln� sd�leny 

ve�ejnosti i ostatním profesionál�m ve zdravotnictví. Bez standardizovaného jazyka je 

ošet�ovatelství skryté v systému, kterému dominuje léka�ská pé�e. (Flanagan, Jones, 2007,  

s. 1) Jejich tvrzení podporuje Müller-Staub et al. (2009) – „pe�liv� implementované 

klasifikace v klinické praxi mohou vést k lepším, p�esn� stanoveným ošet�ovatelským 

diagnózám, ošet�ovatelským intervencím a výsledk�m ošet�ovatelské pé�e propojených 

s diagnózami.“ (Müller-Staub et al., 2009, s. 14) K úsp�šné implementaci ošet�ovatelských 

diagnóz, intervencí a výsledk� do klinické praxe je pot�eba podporovat spoluú�ast 

v kombinaci s logickými p�ístupy. (Müller-Staub et al., 2009, s. 14) Metoda vedeného 

klinického úsudku (guided clinical reasoning), jehož cílem je podpo�it schopnost sester 

stanovit a dokumentovat správné / p�esné ošet�ovatelské diagnózy, propojit je s efektivními 

ošet�ovatelskými intervencemi a tím docílit p�íznivých výsledk� u klienta / pacienta (tedy 

umož�uje sestrám získat dovednosti kritického myšlení a uplatnit získané dovednosti v praxi), 

byla použita v randomizované studii realizované Müller-Staub, Needham, Odenbreit, Lavin  

a van Achterberg (2008). Z výsledk� studie vyplývá, že zmín�ná metoda podporuje schopnost 

sester zlepšit diagnostickou úvahu, ale také zvyšuje kvalitu ošet�ovatelské dokumentace 

(hodnoceno nástrojem Q-DIO, Quality of Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes, 

kvalita ošet�ovatelských diagnóz, intervencí a výsledk�), odhaluje indikátory pé�e (efektivní 

intervence) a zlepšuje výsledky ošet�ovatelské pé�e, kterých je u klienta / pacienta dosaženo. 

(Müller-Staub et al., 2008, s. 291, 292, 300)
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     Zavedení standardizovaných terminologií do ošet�ovatelské praxe se ukazuje jako obtížn�

uskute�nitelné i p�esto, že byla realizována výzkumná šet�ení, která prokázala zlepšení kvality 

dokumentovaných intervencí a výsledk� ošet�ovatelské pé�e po implementaci 

ošet�ovatelských diagnóz. Výsledky studií ukázaly, že pouhé uvedení názv� diagnóz 

nedostate�n� zachycuje pot�eby klienta / pacienta, proto pouze diagnózy s uvedením 

souvisejících faktor� / rizikových faktor�, ur�ujících znak� jsou základem pro výb�r 

efektivních ošet�ovatelských intervencí a vedou k lepším výsledk�m u klienta / pacienta. 

(Müller-Staub et al, 2009, s. 11; Thoroddsen, 2007, s. 1828) 

     Klasifikacím NANDA – International, NOC (Nursing Outcomes Classification, 

Klasifikace výsledk� ošet�ovatelské pé�e) a NIC (Nursing Interventions Classification, 

Klasifikace ošet�ovatelských intervencí) budou v�novány následující kapitoly. V této kapitole 

by m�ly být alespo� krátce zmín�ny n�které další terminologie, jako nap�. ICNP 

(International Classification for Nursing Practice, Mezinárodní klasifikace ošet�ovatelské 

praxe), Omaha systém, HHCC (Home Health Care Classification, Klasifikace domácí pé�e), 

CCC System (Clinical Care Classification, Klasifikace klinické pé�e).  

     ICNP je projektem ICN (International Counsil of Nurses, Mezinárodní rada sester), jde  

o systém unifikovaného ošet�ovatelského jazyka – terminologie pro ošet�ovatelskou praxi, 

která usnad�uje vývoj a propojení mezi dosavadními terminologiemi a termíny užívanými 

v místních podmínkách. Vizí ICNP je, že tento systém unifikovaného ošet�ovatelského jazyka 

bude ucelenou sou�ástí celosv�tové informa�ní infrastruktury, která bude informovat 

profesionály ve zdravotnické praxi a vládu za ú�elem celosv�tov� zlepšit pé�i  

o pacienty / klienty. ICNP je komplexní, zevrubný nástroj, který zahrnuje stovky termín�  

a definic, usnad�uje dokumentaci ošet�ovatelské pé�e o pacienty / klienty. Ke komponent�m 

ICNP pat�í ošet�ovatelské fenomény (ošet�ovatelské diagnózy), ošet�ovatelské �innosti  

a ošet�ovatelské výsledky. Müller-Staub et al. (2009) upozor�uje, že ICNP sice identifikuje 

fenomény ošet�ovatelské praxe, ale vyjmenovává termíny a definice bez propojení ur�ujících 

znak� nebo souvisejících faktor�. (Müller-Staub et al., 2009, s. 10; 

http://www.icn.ch/icnp.htm, 2009-01-09) Podrobn�jší informace lze získat na webových 

stránkách ICN (http://www.icn.ch/icnp.htm) nebo na stránkách ICNP v �R 

(http://www.icnp.cz). 
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     OMAHA systém je komplexní standardizovaná taxonomie založená na výzkumu. Systém 

se osv�d�il v komunitním ošet�ovatelství, m�že být používán multidisciplinárními týmy 

zdravotnických pracovník� v jakýchkoliv podmínkách od p�ijetí klienta / pacienta po jeho 

propušt�ní. Ke komponent�m OMAHA systému pat�í schéma klasifikace problém�

(hodnocení klienta), schéma intervencí (zajišt�ní pé�e) a škála pro posuzování problém�

(zm�na ve stavu klienta / hodnocení klienta). (Canham et al., 2008, s. 105; 

http://www.omahasystem.org/systemo.htm, 2009-01-09) Podrobn�jší informace lze získat  

na webových stránkách OMAHA systému (http://www.omahasystem.org/index.htm)  

nebo v publikaci Vörösové a kol. (2007) – Klasifika�né systémy a štandardizácia 

terminológie v ošet�ovatel´stve. 

     HHCC systém je složen z ošet�ovatelských diagnóz a ošet�ovatelských intervencí 

klasifikovaných ve 20 komponentách domácí pé�e, usnad�uje dokumentaci pé�e o pacienta 

v elektronické podob�. (http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarket 

place/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume72002/No3Sept2002/ArticlesPreviousT

opic/HHCCAnOverview.aspx, 2008-11-15) Podrobn�jší informace o HHCC a CCC lze získat 

na webových stránkách V. Saba (http://www.sabacare.com). 

1. 1. 1  Aliance NNN (NANDA - International, NOC, NIC) 

     Aliance NNN (NANDA – International, NIC, NOC) byla vytvo�ena v roce 2001  

a p�edstavuje efektivní vztah spolupráce mezi NANDA – International a Centrem  

pro ošet�ovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu Univerzity Iowa v USA (Center  

for Nursing Classification and Clinical Effectiveness). (Bulechek et al., 2008, s. 7)  

NNN p�edstavuje doménu ošet�ovatelství ve všech podmínkách (nap�. nemocnice, za�ízení 

dlouhodobé pé�e, hospicová za�ízení, domácí prost�edí atd.) a specializacích. (Johnson et al., 

2006, s. 10) P�edstavitelé projekt� vyvinuli snahu navzájem propojit NANDA – International 

ošet�ovatelské diagnózy s NOC hodnocenými oblastmi a NIC ošet�ovatelskými intervencemi, 

aby terminologie byla využitelná v klinické praxi (plánování ošet�ovatelské pé�e, elektronické 

informa�ní systémy), zárove� ve vzd�lávání ošet�ovatelských profesionál�, vhodná  

pro rozvoj poznání v ošet�ovatelství a z toho vyplývajícího výzkumu. Johnson et al. (2006) 

doporu�uje zam��it výzkumné aktivity mimo jiné na ur�ení vlastních faktor� jedince (rizikové 

faktory), které mohou ovlivnit dosažení výsledk� ošet�ovatelské pé�e nebo efektivitu 
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intervence. (Johnson et al., 2006, s. 26) Propojení NANDA – International ošet�ovatelské 

diagnózy a NOC hodnocených oblastí nazna�uje vztah mezi problémem klienta / pacienta, 

jeho aktuálním stavem a t�ch aspekt� problému / stavu, u kterých lze o�ekávat, že budou 

vy�ešeny nebo zlepšeny intervencí / intervencemi. Propojení NANDA – International 

ošet�ovatelské diagnózy a NIC ošet�ovatelských intervencí nazna�uje vztah mezi problémem 

klienta / pacienta a ošet�ovatelskou �inností, která vy�eší, minimalizuje jeho problém. 

Propojení mezi NOC hodnocenými oblastmi a NIC ošet�ovatelskými intervencemi nazna�uje 

vztah mezi �ešením problému klienta / pacienta a ošet�ovatelskou �inností, která je vedena  

za ú�elem problém vy�ešit – výsledek, u kterého se o�ekává, že intervencí bude ovlivn�n. 

(Johnson et al., 2006, s. 13) A�koliv ošet�ovatelství jako profese významn� pokro�ilo  

ve vývoji jazyka a klasifika�ních systém�, je pot�eba již získané poznání neustále zlepšovat.  

(Johnson et al., 2006, s. 26) 

     V zahrani�ní literatu�e lze najít rozdílné p�ístupy k propojení NANDA – International 

ošet�ovatelských diagnóz s hodnocenými oblastmi NOC a intervencemi NIC. Zajímavý 

p�ístup p�inesla publikace Johnson et al. (2006) - NANDA, NOC, and NIC Linkages. 

Kolektiv autor� zmi�uje, že k NANDA – International ošet�ovatelským diagnózám propojil 

NOC hodnocené oblasti a vytvo�il propojení NOC s NIC ošet�ovatelskými intervencemi. 

V publikaci chybí propojení NIC ošet�ovatelských intervencí s diagnostickými prvky 

NANDA – International ošet�ovatelských diagnóz, které je ovšem považováno  

za d�ležité pro úsp�šné dosažení výsledk� u klienta / pacienta. (Müller-Staub et al., 2009, 

s. 14) Tým autor� absenci propojení NIC s NANDA – International v publikaci od�vod�uje 

tím, že na zmín�ném propojení pracoval jiný tým odborník� (Bulechek et al.). (Johnson et al., 

2006, s. 16 – 17) Je vhodné upozornit na skute�nost, že a�koliv auto�i vycházeli  

z NANDA – International ošet�ovatelských diagnóz, nerespektovali syntaktická pravidla  

a zm�nily po�adí slov ve standardních názvech ošet�ovatelských diagnóz, nezaznamenali 

�íselné kódy. Pro potenciální ošet�ovatelskou diagnózu riziko porušení kožní integrity, 00047 

byly v publikaci doporu�eny 3 NOC hodnocené oblasti a k nim p�i�azené 3 úrovn� NIC 

ošet�ovatelských intervencí – hlavní, doporu�ené a volitelné. Konkrétn� se jednalo  

o následující NOC hodnocené oblasti: Fyziologické následky imobility (0204), Tká�ová 

integrita: K�že a sliznice (1101), Primární hojení rány (1102). Pro NOC fyziologické 

následky imobility (0204) byly autory publikace doporu�eny NIC hlavní intervence - Pé�e  

p�i p�sobení tlaku (3500) a Pé�e p�i zachování klidu na l�žku (0740). Pro NOC Tká�ová 

integrita: K�že a sliznice (1101) byly doporu�eny NIC hlavní intervence - Pé�e p�i p�sobení 
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tlaku (3500), Prevence dekubit� (3540) a Pozorování k�že (3590). Pro NOC Primární hojení 

rány (1102) byly doporu�eny NIC hlavní intervence - Pé�e o místo �ezné rány (3440) a Pé�e  

o ránu (3660). (Johnson et al., 2006, s. 596 – 598) Výsledkem absence propojení  

NANDA – International ošet�ovatelských diagnóz s NIC ošet�ovatelskými intervencemi jsou 

následné disharmonie mezi NIC ošet�ovatelskými intervencemi doporu�enými jednotlivými 

týmy autor� pro ošet�ovatelskou diagnózu riziko porušení kožní integrity, 00047. Auto�i 

publikace NANDA, NOC and NIC Linkages uvád�jí pro NOC hodnocené oblasti (tedy též 

pro ošet�ovatelskou diagnózu riziko porušení kožní integrity, 00047) i ty NIC ošet�ovatelské 

intervence, které nejsou týmem Bulechek et al. zmín�ny jako hlavní, doporu�ené  

nebo volitelné pro danou ošet�ovatelskou diagnózu. Nap�. Pé�e p�i alergii (6410), Pé�e  

p�i pr�jmu (0460), Pé�e p�i inkontinenci mo�e (0610) aj. pro NOC hodnocenou oblast 

Tká�ová integrita: k�že a sliznice (1101). (Johnson et al., 2006, s. 597; 

http://evolvels.elsevier.com/section/default.asp?id=1343_global_0001, 2008-04-05) 
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1. 2  NANDA – International klasifikace 

     NANDA – International (North American Nursing Diagnosis Association International, 

Severoamerická asociace pro mezinárodní ošet�ovatelskou diagnostiku) je klasifikací,  

která odráží reakce jedinc� nebo jejich zkušenosti ve vztahu ke zdraví. (Lunney, 2008, s. 29)  

Müller-Staub et al. (2009) uvádí, že jde o jedinou klasifikaci, která definuje ošet�ovatelské 

diagnózy koncep�n� a vyhovuje v�tšin� kritérií klasifikace (klasifikace by m�la popsat 

poznání založené na podstat� jedince, za které jsou ošet�ovatelští profesionálové odpov�dní). 

(Müller-Staub et al., 2009, s. 10) „Klasifikace je systematické uspo�ádání souvisejících 

fenomén� do t�íd založených na charakteristických rysech, které jsou pro všechny objekty 

spole�né.“ (Ralph et al., 2007, s. 333) „NANDA - International vyvinula zevrubný, široce 

uplatnitelný diagnostický systém, ze kterého mohou �erpat ošet�ovatelští profesionálové 

všech specializací.“ (Mare�ková, 2006, s. 17) NANDA – International je otev�ená diskuzi 

ohledn� stávajících definic ošet�ovatelských diagnóz, výsledky realizovaného pr�zkumu 

shrnuje �lánek T. H. Herdman (2008) – Nursing Diagnosis: Is It Time for a New Definition? 

(Ošet�ovatelská diagnóza: je �as na novou definici?). (Herdman T. H., 2008, s. 2 - 13) 

Komentá�e od 269 respondent� jsou dostupné na webových stránkách  

NANDA – International (http://www.nanda.org).  

     NANDA – International Taxonomie II je �íseln� kódovaný systém (5 místné �íselné kódy) 

založený na struktu�e diagnostických domén, které odrážejí vzorce zdraví dle Marjorie 

Gordon. (Vörösová a kol., 2007, s. 15) ANA definuje taxonomii jako „klasifikaci v souladu 

s p�edpokládanými p�irozenými vztahy mezi typy a jejich díl�ími jednotkami“. (Ralph et al., 

2007, s. 333) Vörösová taxonomii definuje jako „hierarchicky uspo�ádaný systém poznatk�, 

cíl� apod.“ (Vörösová a kol., 2007, s. 9) NANDA – International Taxonomie II se skládá  

z 3 úrovní: domén (okruh p�sobení, studia nebo zájmu), t�íd (sekce v�tší skupiny, t�ídí se  

dle kvality, t�ídy nebo funkce) a ošet�ovatelských diagnóz. V publikaci Ralph et. al. (2007)  

Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2007 – 2008 je uvedeno 13 domén, 47 t�íd  

a 188 ošet�ovatelských diagnóz. (Ralph et al., 2007, s. 253) Ošet�ovatelská diagnóza je 

definována jako klinický úsudek o odpov�di jedince, rodiny nebo komunity na aktuální  

nebo potenciální zdravotní problémy / životní procesy; klinický úsudek poskytuje východisko 

pro výb�r ošet�ovatelských intervencí, aby u klienta / pacienta bylo dosaženo takových 

výsledk�, za které je sestra zodpov�dná. (Ralph et al., 2007, s. 332) Zodpov�dnost sester  
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za výsledek pé�e u klienta / pacienta byla diskutována v �lánku T. H. Herdman (2008).  

Za sporné lze považovat vyjád�ení, že sestra nem�že být pln� zodpov�dná za výsledky pé�e, 

ale je zodpov�dná za výb�r ošet�ovatelských intervencí. Tedy vhodn� zvolené ošet�ovatelské 

intervence neovliv�ují výsledky poskytnuté pé�e? P�edkládán je též zajímavý názor, že sestra 

nem�že být vždy zodpov�dná za výsledky pé�e, kterých si p�eje u klienta / pacienta 

dosáhnout, zodpov�dnost musí mít též klient / pacient. Prezentuje se tak sdílená zodpov�dnost  

za výsledky poskytnuté pé�e. (Herdman T. H., 2008, s. 6 - 7)  

     Podrobn�jší informace o NANDA – International klasifikaci lze získat v následujících 

publikacích: Mare�ková (2006) – Ošet�ovatelské diagnózy v NANDA doménách; Mare�ková 

(2006) – NANDA - International diagnostika v ošet�ovatelském procesu, NIC a NOC 

klasifikace; Žiaková a kol. (2005) – Ošet�ovatelství - koncep�ní modely a teorie; Vörösová  

a kol. (2007) – Klasifika�né systémy a štandardizácia terminológie v ošet�ovatel´stve; Ralph 

et al. (2007) – Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2007 – 2008; dále  

v oficiálním �asopise NANDA – International: International Journal of Nursing 

Terminologies and Classifications, kde jsou publikována aktuální výzkumná šet�ení. 

1. 2. 1  Riziko porušení kožní integrity (kód - 00047) 

     Potenciální ošet�ovatelskou diagnózu riziko porušení kožní integrity, 00047 autorka práce  

ve spolupráci s J. Mare�kovou definovala jako riziko nep�íznivé zm�ny struktury vrstev k�že. 

„Potenciální ošet�ovatelská diagnóza popisuje reakce jedince na zdravotní stav nebo životní 

procesy, které se mohou objevit u zranitelného jedince, rodiny nebo komunity. Je doložitelná 

rizikovými faktory, které se podílí na zvýšené zranitelnosti jedince, rodiny nebo komunity. 

Rizikové faktory jsou faktory prost�edí, fyziologické, psychologické, genetické  

nebo chemické prvky, které zvyšují zranitelnost jedince, rodiny nebo komunity v��i události 

poškozující zdraví.“ (Ralph et al., 2007, s. 332 - 333) Srozumiteln�jší formulaci nabízí 

Mare�ková (2005) „rizikové faktory ukazují na možnost vzniku ošet�ovatelských problém�, 

které se pojmenují pomocí názv� potenciálních ošet�ovatelských diagnóz. Ošet�ovatelské 

intervence se pak zam��ují na redukci nalezených rizikových faktor�.“ (Žiaková a kol., 2005,  

s. 214) Mare�ková (2006) též vytvo�ila srozumitelný a v praxi snadno aplikovatelný 

algoritmus k rozpoznání dysfunk�ních pot�eb klienta / pacienta (ošet�ovatelských diagnóz). 
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K potvrzení p�ítomnosti potenciální ošet�ovatelské diagnózy (potenciáln� dysfunk�ní pot�eby 

klienta / pacienta) je nutné v první fázi nalézt u klienta / pacienta minimáln� 1 rizikový faktor 

(dále jen RF) a ve druhé fázi ov��it, zda se klient / pacient skute�n� nachází ve stavu, který je 

v definici ošet�ovatelské diagnózy popsán. Pokud je výsledek ov��ovací fáze kladný,  

lze potvrdit p�ítomnost potenciální ošet�ovatelské diagnózy. (Mare�ková, 2006, s. 36 – 39) 

Wilkinson (2007) v publikaci Ošet�ovatelský proces a kritické myšlení (Nursing Process  

and Critical Thinking) uvádí, že potenciální ošet�ovatelská diagnóza by m�la být 

zaznamenána pouze pro ty klienty / pacienty, kte�í mají vyšší než „b�žné riziko“, že se u nich 

problém vyvine. Tedy pro klienty / pacienty, kte�í mají více RF než skupina pacient�,  

ke které náleží. Nap�. pacient je ku�ák a podstoupí chirurgický zákrok provedený 

laparotomicky (horní st�ední laparotomie) v celkové anestezii. Sestra by u daného klienta / 

pacienta m�la vyhodnotit vyšší riziko než u b�žné populace chirurgických pacient�,  

kte�í podstoupili stejný zákrok. Podle Wilkinson by sestra m�la zaznamenat  

nap�. ošet�ovatelský problém Riziko neefektivní pr�chodnosti dýchacích cest (Risk  

for Ineffective Airway Clearence) v souvislosti s �eznou ránou na b�iše a kou�ením. 

(Wilkinson, 2007, s. 162 – 163) Pokud pomineme skute�nost, že ošet�ovatelská diagnóza 

Riziko neefektivní pr�chodnosti dýchacích cest se nenachází v seznamu  

NANDA – International ošet�ovatelských diagnóz (Mare�ková, 2006, s. 215 - 232), je možné 

se p�i posuzování problému klienta / pacienta soust�edit pouze na jedince, rodiny  

nebo komunity s vyšším než „b�žným rizikem“? Jak je definované „b�žné riziko“?  

     V NANDA – International Taxonomii II je ošet�ovatelská diagnóza riziko porušení kožní 

integrity, 00047 za�azena v 11. domén� – bezpe�nost / ochrana, v 2. t�íd� – t�lesné poškození. 

(Ralph et al., 2007, s. 278 - 280) 

     V zahrani�ní literatu�e se lze setkat s r�znými vymezeními diagnostických prvk� (ur�ující 

znaky, související / rizikové faktory) a nedodržením standardního názvu ošet�ovatelské 

diagnózy v porovnání s p�vodním vymezením v publikacích NANDA – International 

(Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2003 – 2004 / 2005 – 2006 / 2007 – 2008). 

V následujících odstavcích bude uvedeno n�kolik publikací a zjišt�ných nep�esností 

vztahujících se k potenciální ošet�ovatelské diagnóze riziko porušení kožní integrity, 00047. 

     V publikaci Hinz et al. (2002) – Clinical Applications of Nursing Diagnosis: Adult, Child, 

Women's Psychiatric, Gerontic and Home Health Considerations je sice uveden standardní 

název ošet�ovatelské diagnózy riziko porušení kožní integrity ve stejném zn�ní jako 
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v publikacích NANDA – International, �len�ní vnit�ních i vn�jších rizikových faktor� též 

odpovídá NANDA – International, nicmén� definice ošet�ovatelské diagnózy byla upravena  

a rizikové faktory pro diagnózu 00047 jsou za�azeny pod termínem ur�ující znaky (defining 

characteristics). Riziko porušení kožní integrity je potenciální ošet�ovatelská diagnóza,  

která je vymezena rizikovými faktory, nikoliv ur�ujícími znaky a souvisejícími faktory,  

jak nep�esn� uvádí tato publikace. (Hinz et al., 2002, s. 181) 

     Auto�i publikace Nursing Care Planning Guides: For Adults in Acute, Extended and Home 

Care Settings – Ulrich a Canale (2005) neakceptovali standardní název ošet�ovatelské 

diagnózy (v publikaci je uvedeno: kožní integrita, porušená, riziko – skin integrity, impaired, 

risk for), definice ošet�ovatelské diagnózy byla ponechána ve stejném zn�ní jako 

v publikacích  NANDA – International a vnit�ní, vn�jší rizikové faktory též odpovídají  

NANDA – International. (Ulrich, Canale, 2005, s. 49 – 50) 

     V publikaci Gulanick et al. (2007) Nursing Care Plans: Nursing Diagnosis  

and Intervention se auto�i snažili používat standardizovanou terminologii  

NANDA – International (vycházeli z publikace Nursing Diagnoses: Definitions  

& Classification 2005 – 2006), p�esto se dopustili ur�itých modifikací diagnostických prvk�.  

Pro ošet�ovatelskou diagnózu riziko porušení kožní integrity je akceptován název a definice 

podle NANDA – International, nicmén� rizikové faktory nejsou rozd�leny na vnit�ní a vn�jší, 

n�které rizikové faktory jsou zm�n�né (nap�. history of radiation – oza�ování v anamnéze, 

environmental moisture – vlhko z prost�edí, poor circulation – nedostate�ná cirkulace, 

mechanical forces – mechanické síly apod.), n�které zcela chybí (nap�. medication  

- medikace, altered pigmentation – zm�n�ná pigmentace apod.) a jeden rizikový faktor 

(imunologic factors – imunologické faktory) je specifikován a zaznamenán konkrétn�  

jako AIDS. (Gulanick et al., 2007, s. 173 – 174) 

     Auto�i publikace Doenges, Moorhouse a Murr (2006) - Nurse's Pocket Guide: Diagnoses, 

Prioritized Interventions, and Rationales již akceptovali standardní název ošet�ovatelské 

diagnózy riziko porušení kožní integrity (risk for impaired skin integrity), definice je uvedená 

ve stejném zn�ní jako v publikacích NANDA – International a dokonce je uveden správný 

�íselný kód - 00047. Pravd�podobn� z d�vodu úspory místa auto�i Doenges, Moorhouse  

a Murr zaznamenali více rizikových faktor� do jednoho �ádku (nap�. 3 vnit�ní rizikové faktory 

zm�ny cirkulace, �ití, pigmentace - altered circulation, sensation, pigmentation). (Doenges, 

Moorhouse, Murr, 2006, s. 492) Bylo by však vhodné, kdyby každý vnit�ní a vn�jší rizikový 

faktor byl zaznamenán na samostatném �ádku tak, jako v  publikacích  
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NANDA – International, aby nedošlo k chybné interpretaci, že se jedná o jeden rizikový 

faktor. V �eském p�ekladu 7. vydání zmín�né publikace (v �eské republice publikováno  

jako Kapesní pr�vodce zdravotní sestry) jsou op�t problematické nevhodn� zaznamenané 

rizikové faktory a p�edevším po�adí slov v názvu ošet�ovatelské diagnózy nerespektuje 

syntaktická pravidla (kožní integrita, riziko porušení). (Doenges, Moorhouse, 2001, s. 171) 

     Je nezbytné upozornit na zjišt�né odlišnosti v standardních názvech, definicích,  

a v diagnostických prvcích ošet�ovatelské diagnózy zvlášt� z d�vodu, že s informacemi 

obsaženými v zahrani�ní literatu�e mohou pracovat studenti, pedagogi�tí pracovníci i sestry 

z klinické praxe. Používání nep�esné, modifikované terminologie postrádá výhody 

unifikovaného jazyka a m�že proces implementace standardizované terminologie do praxe 

zpomalit. 

     Odlišnosti v diagnostických prvcích se netýkají pouze výše zmín�ných zahrani�ních 

publikací. I literatura, kterou vydává NANDA – International reaguje na pot�eby klinické 

praxe. Publikace se proto každé dva roky aktualizují. Pro ošet�ovatelskou diagnózu riziko 

porušení kožní integrity, 00047 byly shledány odlišnosti v anglických názvech a v �eských 

verzích názv� n�kterých vnit�ních a vn�jších rizikových faktor� (Nursing Diagnoses: 

Definitions & Classification 2005 – 2006 / 2007 – 2008). �eské verze však mohly být 

ovlivn�ny rozdílnostmi v p�ekladu provedeného autorkou záv�re�né práce. Porovnají-li se 

vnit�ní rizikové faktory, byly zjišt�ny následující rozdíly mezi vydáními z roku 2005 a 2007 

(mezi vydáními z roku 2003 a 2005 nebyly shledány žádné odlišnosti): altered sensation 

(zm�ny v �ití, Mare�ková, 2006, s. 227) vs. impaired sensation (snížené �ití – p�eklad autorky 

záv�re�né práce); altered metabolic state (zm�ny v metabolickém stavu, Mare�ková, 2006,  

s. 227) vs. impaired metabolic state (zhoršený metabolický stav – p�eklad autorky záv�re�né 

práce); altered circulation (zm�ny cirkulace, Mare�ková, 2006, s. 227) vs. impaired 

circulation (zhoršená / snížená cirkulace – p�eklad autorky záv�re�né práce); alterations  

in nutritional state (zm�ny v nutri�ním stavu, Mare�ková, 2006, s. 227) vs. imbalanced 

nutritional state (nevyvážený nutri�ní stav – p�eklad autorky záv�re�né práce). Porovnají-li se 

vn�jší rizikové faktory, byly zjišt�ny následující rozdíly mezi vydáními z roku 2005 a 2007: 

p�vodn� 1 RF excretions and / or secretions (vliv exkret� a / nebo sekret� Mare�ková, 2006, 

s. 227) byl rozd�len na 2 samotatné RF excretions (exkrety) a secretions (sekrety); p�vodn� 1 

RF hypothermia or hypertermia (hypotermie nebo hypertermie, Mare�ková, 2006, s. 227) byl 

rozd�len na 2 samostatné RF hyperthermia (hypertermie) a hypothermia (hypotermie). (Ralph 

et al., 2005, s. 176; Ralph et al., 2007, s. 200; Mare�ková, 2006, s. 227) 
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1. 3  NOC a NIC klasifikace

     Mezinárodní klasifikace NOC (Nursing Outcomes Classification) a NIC (Nursing 

Interventions Classification) jsou projekty Centra pro ošet�ovatelskou klasifikaci  

a klinickou efektivitu Univerzity Iowa v USA, založeného v roce 1995 za ú�elem podpo�it 

probíhající výzkum NIC a NOC. Podrobn�jší informace o �innosti centra lze získat  

na webových stránkách (http://www.nursing.uiowa.edu/excellence/nursing_knowledge/ 

clinical_effectiveness/index.htm). (Bulechek et al., 2008, s. 17) 

      NIC (Klasifikace ošet�ovatelských intervencí) je zevrubná standardizovaná klasifikace 

intervencí, které sestry provád�jí ve prosp�ch klienta / pacienta, a	 už se jedná o intervence 

p�ímé nebo nep�ímé pé�e. Klasifikace je definována jako „uspo�ádání / �azení 

ošet�ovatelských �inností do skupin / soubor� na základ� jejich vztahu a p�i�azení názv�

intervencí k t�mto skupinám �inností.“ (Bulechek et al., 2008, s. xxi) NIC lze využít ve všech 

podmínkách (nap�. nemocnice, za�ízení dlouhodobé pé�e, hospicová za�ízení, domácí 

prost�edí atd.) a specializacích (od intenzivní pé�e po pé�i ambulantní a dlouhodobou).  

Podle týmu NIC je intervence definována jako „jakékoliv ošet�ení založené na klinickém 

úsudku a v�domostech sestry, které se provádí za ú�elem zlepšit výsledek klienta / pacienta.“ 

(Bulechek et al., 2008, s. 3) Název a definice intervence jsou standardizované  

a proto je nelze m�nit. Pé�i o klienty / pacienty je možné individualizovat prost�ednictvím 

�inností / aktivit, každá intervence obsahuje p�ibližn� od 10 do 30 �inností a v p�ípad� pot�eby 

je možné nové �innosti p�idat. �innosti jsou definovány jako „série aktivit nezbytných  

k provedení intervence, jde tedy o specifické �innosti, které pomáhají klientovi / pacientovi 

sm��ovat k o�ekávanému / žádoucímu výsledku.“ (Bulechek et al., 2008, s. xxi, 3) P�i výb�ru 

intervence pro konkrétního pacienta je vhodné brát v úvahu 6 faktor�: o�ekávané / žádoucí 

výsledky klienta / pacienta; charakteristiky ošet�ovatelské diagnózy (intervence by m�ly být 

voleny tak, aby ovlivnily související faktory / rizikové faktory p�íslušné ošet�ovatelské 

diagnózy, n�kdy to však není možné a proto se zam��ují na ošet�ení ur�ujících znak�); 

výzkumný základ intervence; proveditelnost intervence; p�ijatelnost intervence pro klienta / 

pacienta a jeho rodinu; kvalifikaci sestry. (Bulechek et al., 2008, s. 44 – 45) 
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      NOC (Klasifikace výsledk� ošet�ovatelské pé�e) se dopl�uje s taxonomií  

NANDA – International a NIC klasifikací. Standardizované výsledky ošet�ovatelské pé�e 

(nursing-sensitive patient outcomes) jsou popisovány jako zm�ny ve zdraví klienta / pacienta  

na základ� provedených ošet�ovatelských intervencí. (Müller-Staub et al., 2007, s. 6) 

Výsledky ošet�ovatelské pé�e / hodnocené oblasti (termín hodnocené oblasti používá autorka 

záv�re�né práce pro výsledky ošet�ovatelské pé�e) umož�ují sestrám zkoumat ú�inky 

ošet�ovatelských intervencí v pr�b�hu �asu a nap�í� zdravotnickými systémy,  

protože m��ením výsledk� ošet�ovatelské pé�e / hodnocených oblastí sestra ov��uje,  

zda klient / pacient, rodina nebo komunita reagovali na poskytnuté ošet�ovatelské intervence  

a zda je pot�eba provést zm�ny v poskytované pé�i. (Moorhead et al., 2008, s. 28) Hodnocení 

efektivity ošet�ovatelské pé�e však vyžaduje indikátory, které by m��ily krátkodobé  

i dlouhodobé zm�ny ve stavu klienta / pacienta, rodiny, komunity. NOC klasifikace byla 

vytvo�ena, aby práv� takové zm�ny ve stavu klienta / pacienta m��ila (pomocí �trnácti 5 

bodových Likertových škál). Každý výsledek ošet�ovatelské pé�e / hodnocená oblast má 

standardizovaný název a definici, které by nem�ly být modifikovány. (Moorhead et al., 2008, 

s. ix, 59, 65) Po stanovení ošet�ovatelské diagnózy by sestra m�la vybrat vhodnou 

hodnocenou oblast / výsledek ošet�ovatelské pé�e. Výb�r hodnocené oblasti / výsledku 

ošet�ovatelské pé�e pro konkrétního klienta / pacienta však ovliv�uje n�kolik faktor�: ráz 

zdravotního problému klienta / pacienta, ošet�ovatelská diagnóza, event. léka�ská diagnóza 

nebo zdravotní problém (p�i výb�ru hodnocené oblasti pro klienta / pacienta by m�l být brán 

ohled na definici ošet�ovatelské diagnózy, ur�ující znaky, související faktory / rizikové 

faktory); charakteristiky klienta / pacienta (demografické údaje, úrove� vzd�lání, psychické  

a kognitivní prom�nné, prom�nné ve vztahu ke zdraví a nemoci); zdroje dostupné klientovi / 

pacientovi, preference klienta / pacienta; duševní schopnosti klienta / pacienta a možné 

ošet�ení (dostupné intervence). (Moorhead et al., 2008, s. 59 – 62) 

     Podrobn�jší informace o NOC a NIC klasifikacích lze získat v publikacích Vörösové a kol. 

(2007) – Klasifika�né systémy a štandardizácia terminológie v ošet�ovatel´stve; Mare�kové 

(2006) – NANDA - International diagnostika v ošet�ovatelském procesu, NIC a NOC 

klasifikace; Bulechek et al. (2008) – Nursing Interventions Classification (NIC); Moorhead  

et al. (2008) – Nursing Outcomes Classification (NOC) a na webových stránkách Centra  

pro ošet�ovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu Univerzity Iowa. (Chyba! Odkaz není 

platný.) 
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1. 3. 1  NOC, NIC klasifikace ve vztahu k ošet�ovatelské diagnóze riziko 

porušení kožní integrity, 00047

     Struktura taxonomie NIC má 3 úrovn�: domény (7 domén ozna�ených arabskými 

�íslicemi), t�ídy (30 t�íd ozna�ených velkými písmeny abecedy) a intervence (542 

ošet�ovatelských intervencí, každá intervence je ozna�ena 4 místným �íselným kódem). 

Taxonomie ošet�ovatelských intervencí je definována jako „systematická organizace 

intervencí založených na podobnostech považovaných za koncep�ní rámec. (Bulechek et al., 

2008, s. xxi, 72) Doporu�ené ošet�ovatelské intervence NIC pro ošet�ovatelskou diagnózu 

riziko porušení kožní integrity (00047), se kterými bylo ve výzkumné �ásti pracováno, jsou 

za�azeny do následujících domén a t�íd: 

Doména 1. fyziologická základní (pé�e podporující t�lesné fungování), t�ída A  

- management aktivity a cvi�ení (intervence, které upravují nebo pomáhají s fyzickou 

aktivitou, s uchováním a výdejem energie), intervence: 0200 podpora cvi�ení, 0201 podpora 

posilování, 0221 kinezioterapie: ch�ze, 0222 kinezioterapie: rovnováha, 0224 kinezioterapie: 

hybnost kloubu, 0226 kinezioterapie: �ízení sval�; t�ída B - management vyprazd�ování 

(intervence, které zajiš	ují a udržují zvyklosti pravidelného vyprazd�ování st�eva, mo�ového 

systému a které zvládají komplikace v p�ípad� zm�n�ných zvyklostí), intervence: 0480 pé�e  

o stomii (též ve t�íd� L); t�ída C - management imobility (intervence, které zvládají omezené 

pohyby t�la a jejich následky), intervence: 0762 udržovací pé�e o imobiliza�ní obvaz, 0764 

pé�e o vlhký imobiliza�ní obvaz, 0840 polohování, 0910 použití podp�rného prost�edku, 

0940 pé�e p�i trakci / imobilizaci; t�ída E - podpora t�lesného pohodlí (intervence,  

které zajiš	ují pohodlí prost�ednictvím fyzikálních metod), intervence: 3350 pé�e p�i sv�d�ní 

(též ve t�íd� L); t�ída F - podpora sebepé�e / sebeobsluhy (intervence, které zajiš	ují  

nebo pomáhají s b�žnými denními �innostmi), intervence: 1660 pé�e o nohy, 5603 výuka 

pé�e o nohy (též ve t�íd� S). 

Doména 2. fyziologická komplexní (pé�e podporující regulaci homeostázy), t�ída H   

- management podání lék� (intervence, které usnad�ují o�ekávané výsledky 

farmakologických prost�edk�), intervence: 2316 podání léku na k�ži; t�ída K - management 

k�že / rány (intervence, které udržují nebo obnovují tká�ovou integritu), intervence: 3420 

pé�e p�ed a po amputaci, 3440 pé�e o �eznou ránu, 3480 sledování dolních kon�etin, 0480 

pé�e o stomii, 3500 pé�e p�i p�sobení tlaku, 3540 prevence dekubit� (též ve t�íd� V), 3550 
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pé�e p�i sv�d�ní, 3584 pé�e o k�ži: lokální ošet�ení, 3590 pozorování k�že, 3660 pé�e o ránu;  

t�ída N - management prokrvení tkán� (intervence, které optimalizují pr�tok krve a tekutin 

tkání), intervence: 4070 opat�ení týkající se krevního ob�hu; 

Doména 4. bezpe�í (pé�e podporující ochranu proti poškození), t�ída V - management 

rizik (intervence, které iniciují �innosti snižující rizika a které pokra�ují ve sledování rizik 

v pr�b�hu �asu), intervence: 6540 prevence infekce, 6550 ochrana p�ed infekcí, 6570 opat�ení 

týkající se kontaktu s latexem, 3540 prevence dekubit�, 6650 pozorování. (Bulechek et al., 

2008, s. 76 – 87) 

     Struktura taxonomie NOC má 3 úrovn�: domény (7 domén ozna�ených arabskými 

�íslicemi), t�ídy (31 t�íd ozna�ených velkými písmeny abecedy) a hodnocené oblasti 

/ výsledky ošet�ovatelské pé�e (385 hodnocených oblastí / výsledk� ošet�ovatelské pé�e, 

každá hodnocená oblast / výsledek je ozna�en 4 místným �íselným kódem). (Moorhead et al., 

2008, s. ix, 29, 123) Doporu�ené hodnocené oblasti NOC pro ošet�ovatelskou diagnózu riziko 

porušení kožní integrity (00047), se kterými bylo ve výzkumné �ásti pracováno, jsou za�azeny  

do následujících domén a t�íd: 

Doména 1. funk�ní zdraví (výsledky, které popisují provedení a zp�sobilost provést 

základní životní �innosti), t�ída B - r�st a vývoj (výsledky, které popisují fyzické, citové  

a sociální zrání jedince), hodnocené oblasti / výsledky: 0113 t�lesné stárnutí; t�ída C - hybnost 

(výsledky, které popisují t�lesnou hybnost jedince a d�sledky omezení pohybu), hodnocené 

oblasti / výsledky: 0203 zm�na polohy t�la zahájená klientem / pacientem, 0204 fyziologické 

následky imobility. 

Doména 2. fyziologické zdraví (výsledky, které popisují organické fungování), t�ída E 

- kardiopulmonální (výsledky, které popisují stav srdce, ob�hu, plic nebo prokrvení tkán�), 

hodnocené oblasti / výsledky: 0407 prokrvení periferní tkán�, 0416 prokrvení tkán� na úrovni 

bu�ky; t�ída G – tekutiny a elektrolyty (výsledky, které popisují stav tekutin a elektrolyt�  

u jedince), hodnocené oblasti / výsledky: 0603 závažnost p�etížení tekutinou; t�ída H  

- imunitní reakce (výsledky, které popisují fyziologické reakce jedince na cizí látky  

nebo na látky identifikované jako cizí), hodnocené oblasti / výsledky: 0705 lokalizovaná 

alergická reakce, 0706 systémová alergická reakce, 0703 závažnost infekce; t�ída J  

- neurokognitivní (výsledky, které popisují stav neurologických a kognitivních funkcí 

jedince), hodnocené oblasti / výsledky: 0917 periferní neurologický stav; t�ída K - zažívací 

systém a výživa (výsledky, které popisují zvyklosti výživy a zažívání jedince), hodnocené 
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oblasti / výsledky: 1004 stav výživy, 1005 stav výživy: biochemické parametry; t�ída L  

- tká�ová integrita (výsledky, které popisují stav a funkci t�lesných tkání jedince), hodnocené 

oblasti / výsledky: 1101 tká�ová integrita: k�že a sliznice, 1102 primární hojení rány, 1103 

sekundární hojení rány, 1105 cévní p�ístup pro hemodialýzu, 1106 hojení popáleniny, 1107 

rekonvalescence po popálenin�. 

Doména 3. psychosociální zdraví (výsledky, které popisují psychické a sociální 

fungování), t�ída O - sebekontrola (výsledky popisující schopnost jedince omezit chování, 

které by mohlo být emo�n� nebo fyzicky škodlivé pro jedince samotného nebo ostatní), 

hodnocené oblasti / výsledky: 1406 omezení sebepoškozování. 

 Doména 4. znalosti o zdraví a chování (výsledky, které popisují postoje, pochopení  

a �innosti jedince s ohledem na zdraví a nemoc), t�ída Q - chování ve vztahu ke zdraví 

(výsledky, které popisují �innosti jedince vykonané za ú�elem zlepšení, udržení  

nebo navrácení zdraví), hodnocené oblasti / výsledky: 1615 schopnost pe�ovat o stomii; t�ída 

T - �ízení rizika a bezpe�nost (výsledky, které popisují stav bezpe�í jedince a / nebo �innosti, 

kterými omezuje nebo kontroluje ohrožení zdraví), hodnocené oblasti / výsledky: 1902 

provád�ní prevence, 1908 vyhledávání rizika, 1922 prevence hypertermie, 1923 prevence 

hypotermie, 1924 prevence infekce, 1925 prevence expozice slune�nímu zá�ení. (Moorhead  

et al., 2008, s. 128 – 137) 

     V zahrani�ní literatu�e lze najít odlišnosti v propojení NOC hodnocených oblastí  

a NIC ošet�ovatelských intervencí s NANDA – International ošet�ovatelskými diagnózami. 

V následujících odstavcích bude uvedeno n�kolik publikací a zjišt�ných nep�esností 

vztahujících se k potenciální ošet�ovatelské diagnóze riziko porušení kožní integrity, 00047. 

     Auto�i publikace Nursing Care Planning Guides: For Adults in Acute, Extended and Home 

Care Settings – Ulrich a Canale (2005) pro ošet�ovatelskou diagnózu riziko porušení kožní 

integrity, 00047 nabízejí o�ekávané / žádoucí výsledky, které ovšem nevycházejí z NOC 

klasifikace a dále u ošet�ovatelských �innosti nabízejí seznam doporu�ených NIC 

ošet�ovatelských intervencí bez �íselných kód� (nap�. 3540 prevence dekubit�, 3590 

pozorování k�že, 3500 pé�e p�i p�sobení tlaku, 3584 pé�e o k�ži: lokální ošet�ení), ke kterým 

p�i�adili i ty intervence, které jsou podle týmu NIC volitelné (nap�. 0740 pé�e p�i zachování 

klidu na l�žku, 1610 koupání). (Ulrich, Canale, 2005, s. 50) 



2 6

     V publikaci Gulanick et al. (2007) Nursing Care Plans: Nursing Diagnosis  

and Intervention se auto�i mimo vlastních vytvo�ených o�ekávaných výsledk� a intervencí 

snažili použít standardizovanou terminologii NOC a NIC tím zp�sobem, že nabídli standardní 

názvy NOC a NIC (bez �íselných kód�) pro ošet�ovatelskou diagnózu riziko porušení kožní 

integrity, 00047. Z NOC hodnocených oblastí bylo pro konkrétní ošet�ovatelskou diagnózu 

autory publikace doporu�eno: 1101 tká�ová integrita: k�že a sliznice, 1902 provád�ní 

prevence, 1908 vyhledávání rizika. Z  NIC ošet�ovatelských intervencí bylo pro konkrétní 

ošet�ovatelskou diagnózu doporu�eno: 3590 pozorování k�že a 3540 prevence dekubit�. 

(Gulanick et al., 2007, s. 174) 

     Auto�i publikace Doenges, Moorhouse a Murr (2006) - Nurse's Pocket Guide: Diagnoses, 

Prioritized Interventions, and Rationales se též mimo vlastních vytvo�ených o�ekávaných 

výsledk� a intervencí snažili použít standardizovanou terminologii NOC a NIC, op�t 

zaznamenali standardní název NOC a NIC bez �íselných kód�. Pro ošet�ovatelskou diagnózu 

riziko porušení kožní integrity, 00047 byly autory publikace doporu�eny následující NIC 

ošet�ovatelské intervence a NOC hodnocené oblasti: 3500 pé�e p�i p�sobení tlaku (NIC)  

a 1902 provád�ní prevence (NOC). (Doenges, Moorhouse, Murr, 2006, s. 495)  

     Výše zmín�né publikace jsou jen zlomkem zahrani�ní literatury, která nabízí student�m 

ošet�ovatelství, pedagog�m i sestrám z klinické praxe plány ošet�ovatelské pé�e. Využití 

NOC hodnocených oblastí a NIC ošet�ovatelských intervencí autory publikací lze považovat 

za nedostate�né zvlášt� v p�ípadech, kdy se auto�i omezují pouze na uvedení standardního 

názvu klasifikace a dále uvád�jí vlastní intervence, výsledky, což m�že znesnadnit 

porozum�ní a p�ijetí terminologie NOC, NIC samotnými studenty, pedagogy, sestrami a op�t 

proces implementace standardizované terminologie do praxe zpomalit. 
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2 VÝZKUMNÁ �ÁST 

2. 1  Výzkumné otázky 

Otázka 1 

     Které rizikové faktory ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity (00047) se 

vyskytují u klient� hospitalizovaných na interních a chirurgických pracovištích 

zdravotnických za�ízení?  

Otázka 2 

     Je statistický rozdíl v zastoupení rizikových faktor� ošet�ovatelské diagnózy Riziko 

porušení kožní integrity (00047) mezi interními a chirurgickými pracovišti? 

Otázka 3 

     Je statistický rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí a NIC 

ošet�ovatelských intervencí mezi interními a chirurgickými pracovišti? 

Otázka 4 

     Je statistický rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí v souvislosti 

s rizikovými faktory ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity (00047)  

mezi interními a chirurgickými pracovišti? 

Otázka 5 

     Je statistický rozdíl v zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí 

v souvislosti s rizikovými faktory ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity 

(00047) mezi interními a chirurgickými pracovišti? 

Otázka 6 

    Jsou sestry z klinické praxe a studentky studijního programu Ošet�ovatelství Fakulty 

zdravotnických studií Univerzity Pardubice ochotny p�ijmout a používat doporu�ené NOC 

hodnocené oblasti a NIC ošet�ovatelské intervence pro ošet�ovatelskou diagnózu Riziko 

porušení kožní integrity (00047) p�i plánování, realizaci a hodnocení ošet�ovatelské pé�e? 

V p�ípad�, že rozhodnuté nebo ochotné nejsou, jaké jsou d�vody? 
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2. 2  Hypotézy výzkumu 

Hypotéza H01:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti není rozdíl v zastoupení rizikových faktor�

ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity (00047). 

Hypotéza HA1:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti je rozdíl v zastoupení rizikových faktor�

ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity (00047). 

Hypotéza H02:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti není rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC 

hodnocených oblastí. 

Hypotéza HA2:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti je rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC 

hodnocených oblastí. 

Hypotéza H03:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti není rozdíl v zastoupení doporu�ených NIC 

ošet�ovatelských intervencí. 

Hypotéza HA3:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti je rozdíl v zastoupení doporu�ených NIC 

ošet�ovatelských intervencí. 

Hypotéza H04:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti není rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC 

hodnocených oblastí v souvislosti s rizikovými faktory. 

Hypotéza HA4:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti je rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC 

hodnocených oblastí v souvislosti s rizikovými faktory. 
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Hypotéza H05:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti není rozdíl v zastoupení doporu�ených NIC 

ošet�ovatelských intervencí v souvislosti s rizikovými faktory. 

Hypotéza HA5:  

     Mezi interními a chirurgickými pracovišti je rozdíl v zastoupení doporu�ených NIC 

ošet�ovatelských intervencí v souvislosti s rizikovými faktory. 



3 0

2. 3  Metodika výzkumu 

2. 3. 1  Zkoumaný soubor 

     První zkoumaný soubor 75 subjekt� tvo�ili klienti / pacienti hospitalizovaní od ledna  

do února 2009 na chirurgických a interních pracovištích Pardubické krajské nemocnice (dále 

jen PKN) – standardní odd�lení, jednotky intenzivní pé�e (dále jen JIP),  

u kterých byl zjišt�n problém Riziko porušení kožní integrity (kód 00047) a kte�í vyjád�ili 

souhlas s ú�astí na výzkumném šet�ení podpisem informovaného souhlasu (viz. p�íloha   

1 - Informovaný souhlas). Ve zkoumaném souboru bylo vyšší zastoupení žen - 53,3 % (40) 

než muž� - 46,7 % (35). Pr�m�rný v�k subjekt� �inil 68,4 let, nebo	 soubor tvo�ily z 58,7 % 

(44) subjekty ve v�ku 70 let a více (od 70 do 87 let). Více subjekt� ve v�ku nad 70 let v�etn�

bylo hospitalizováno na interních pracovištích - 68,2 % (30) než na chirurgických -  31,8 % 

(14).  Pr�m�rná délka hospitalizace subjekt� na chirurgických pracovištích byla 5,3 dne,  

na interních pracovištích 7,9 dn�. 

     Kritéria pro za�azení do výzkumného šet�ení byla následující: 

1. klienti / pacienti hospitalizovaní na interních pracovištích zdravotnických za�ízení v dob�

realizace výzkumného šet�ení 

2. klienti / pacienti hospitalizovaní na chirurgických pracovištích zdravotnických za�ízení 

v dob� realizace výzkumného šet�ení 

3. klienti / pacienti, u kterých je zjišt�n problém Riziko porušení kožní integrity (kód 00047)  

a kte�í vyjád�í souhlas s ú�astí na výzkumném šet�ení podpisem informovaného souhlasu  

4. ženy, muži 

5. v�k nad 19 let 

     Druhý zkoumaný soubor 4 subjekt� tvo�ily studentky 2. a 3. ro�níku oboru Všeobecná 

sestra z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (dále jen FZS UPa). 

     Kritéria pro za�azení do výzkumného šet�ení byla následující: 

1. studentky studijního programu Ošet�ovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice - 2. a 3. ro�níku oboru Všeobecná sestra, 2. ro�níku oboru Ošet�ovatelství, 

Ošet�ovatelství ve vybraných klinických oborech 

2. sestry z interního, chirurgického pracovišt� zdravotnických za�ízení  

3. sestry, kterým bylo vydáno osv�d�ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu  

4. sestry s minimální praxí 1 rok na interních, chirurgických pracovištích  
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2. 3. 2  Organizace šet�ení  

     Výzkumné šet�ení bylo realizováno od ledna do února 2009 autorkou práce  

a 4 studentkami FZS UPa na interních pracovištích (Interní klinika, Interní odd�lení 5. p.,  

6. p., JIP) a chirurgických pracovištích (Chirurgická klinika, Chirurgické odd�lení 4. p., 5. p.) 

PKN po schválení žádosti o realizaci výzkumného šet�ení (viz. p�íloha 2 - Žádost o provád�ní 

výzkumu v Pardubické krajské nemocnici, a.s.). Dle p�vodního zám�ru se do šet�ení m�ly 

zapojit sestry z fakultních nemocnic, ú�ast na výzkumu však byla oslovenými pracovišti 

odmítnuta nej�ast�ji z následujících d�vod�: nevhodné na�asování výzkumného šet�ení 

(sestry z pracovišt� byly zatíženy ú�astí na mnoha dalších výzkumných šet�eních), pacienti  

na pracovišti nespl�ovali kritéria pro za�azení, �asová náro�nost sb�ru dat. 

     Samotnému sb�ru dat na vybraných pracovištích p�edcházela pilotní studie realizovaná 6 

studentkami FZS UPa za�átkem ledna 2009. Pilotní studie m�la odhalit p�ípadné nedostatky 

hodnotících formulá�� NANDA - International, NOC a NIC. Na podklad� výsledk� pilotní 

studie byly provedeny zm�ny v krátkých nestandardizovaných dotaznících – rozší�ení po�tu 

otázek, zm�na otázky �. 1 a 6 (NIC formulá�e), 7 (NOC formulá�e) z otev�ené  

na polozav�enou (viz. p�íloha 3 - Dotazník NOC, p�íloha 4 - Dotazník NIC). Do hodnotícího 

formulá�e Potvrzení p�ítomnosti ošet�ovatelské diagnózy (NANDA - International) byly 

p�idány kódy pro jednotlivé diagnostické prvky - rizikové faktory z d�vodu usnadn�ní 

následného zpracování a interpretace dat (viz. p�íloha 5 - Formulá�e ošet�ovatelské diagnózy 

NANDA - International). 

     Data byla zaznamenávána tak, aby byla zachována anonymita posuzovaných subjekt�

(klient� / pacient�), studentek, bylo tedy zvoleno �íselné kódování formulá�� (identifika�ní 

�ísla pro klienty, studentky), vypln�né hodnotící formulá�e jsou archivovány odd�len�

od podepsaných informovaných souhlas�.

2. 3. 3  Užité metody a analýza dat 

     Pro sb�r dat byly vytvo�eny následující formulá�e: Potvrzení p�ítomnosti ošet�ovatelské 

diagnózy (NANDA - International) Riziko porušení kožní integrity, 00047 (viz. p�íloha  

6 - Formulá� potvrzení p�ítomnosti ošet�ovatelské diagnózy NANDA - International),  

který respektoval diagnostické prvky - rizikové faktory sledované diagnózy, Hodnocené 

oblasti NOC (viz. p�íloha 7 - Soubor formulá�� doporu�ených NOC hodnocených oblastí 

k ošet�ovatelské diagnóze Riziko porušení kožní integrity, 00047) a Intervence NIC  
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(viz. p�íloha 8 – Soubor formulá�� doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí 

k ošet�ovatelské diagnóze Riziko porušení kožní integrity, 00047).  

     Pro ú�ely výzkumného šet�ení bylo nejprve nutné vytvo�it �eskou verzi doporu�ených 

hodnocených oblastí NOC a doporu�ených ošet�ovatelských intervencí NIC k ošet�ovatelské 

diagnóze Riziko porušení kožní integrity, 00047. Celkem se jednalo o 26 hodnocených oblastí 

NOC a 29 doporu�ených ošet�ovatelských intervencí NIC.  

     Mezi doporu�ené hodnocené oblasti NOC za�azené do výzkumu pat�ily: Cévní p�ístup  

pro hemodialýzu (kód 1105), Fyziologické následky imobility (kód 0204), Hojení popáleniny 

(kód 1106), Lokalizovaná alergická reakce (kód 0705), Omezení sebepoškozování  

(kód 1406), Periferní neurologický stav (kód 0917), Prevence expozice slune�nímu zá�ení 

(kód 1925), Prevence hypertermie (kód 1922), Prevence hypotermie (kód 1923), Prevence 

infekce (kód 1924), Primární hojení rány (kód 1102), Prokrvení periferní tkán� (kód 0407), 

Prokrvení tkán� na úrovni bu�ky (kód 0416), Provád�ní prevence (kód 1902), 

Rekonvalescence po popálenin� (kód 1107), Sekundární hojení rány  (kód 1103), Schopnost 

pe�ovat o stomii (kód 1615), Stav výživy (kód 1004), Stav výživy: Biochemické parametry 

(kód 1005), Systémová alergická reakce (kód 0706), T�lesné stárnutí  (kód 0113), Tká�ová 

integrita: K�že a sliznice (kód 1101), Vyhledávání rizika (kód 1908), Závažnost infekce  

(kód 0703), Závažnost p�etížení tekutinou (kód 0603), Zm�na polohy t�la zahájená klientem/ 

pacientem (kód 0203). (Moorhead, 2008, s. 814)  

     Mezi doporu�ené ošet�ovatelské intervence NIC za�azené do výzkumu pat�ily: 

Kinezioterapie: Hybnost kloubu (kód 0224), Kinezioterapie: Ch�ze (kód 0221), 

Kinezioterapie: Rovnováha (kód 0222), Kinezioterapie: 
ízení sval� (kód 0226), Ochrana 

p�ed infekcí (kód 6550), Opat�ení týkající se kontaktu s latexem (kód 6570), Opat�ení týkající  

se krevního ob�hu (kód 4070), Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení (kód 3584), Pé�e o nohy  

(kód 1660), Pé�e o ránu (kód 3660), Pé�e o �eznou ránu (kód 3440), Pé�e o stomii  

(kód 0480), Pé�e o vlhký imobiliza�ní obvaz (kód 0764), Pé�e p�ed a po amputaci  

(kód 3420), Pé�e p�i p�sobení tlaku (kód 3500), Pé�e p�i sv�d�ní (kód 3350), Pé�e  

p�i trakci/imobilizaci (kód 0940), Podání léku na k�ži (kód 2316), Podpora cvi�ení  

(kód 0200), Podpora posilování (kód 0201), Polohování (kód 0840), Použití podp�rného 

prost�edku (kód 0910), Pozorování (kód 6650), Pozorování k�že (kód 3590), Prevence 

infekce (kód 6540), Prevence dekubit� (kód 3540), Sledování dolních kon�etin (kód 3480), 

Udržovací pé�e o imobiliza�ní obvaz (kód 0762), Výuka pé�e o nohy (kód 5603). 

(http://evolvels.elsevier.com/section/default.asp?id=1343_global_0001, 2008-04-05)
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     Do výzkumu nebyly za�azeny doporu�ené NOC hodnocené oblasti Vývoj dít�te: 

Adolescence (kód 0109), Závažnost infekce u novorozence (kód 0708) a doporu�ené NIC 

ošet�ovatelské intervence Pé�e o pupe�ní katétr (kód 1875), Poradenství p�i kojení (kód 5244) 

a Polohování v pr�b�hu operace (kód 0842). D�vodem k vy�azení výše zmín�ných 

hodnocených oblastí a ošet�ovatelských intervencí ze souboru formulá�� doporu�ených NOC 

a NIC byla absence v seznamu NOC a NIC pro interní, chirurgické ošet�ovatelství  

ve zdrojové literatu�e (Bulechek, 2008, s. 820; Moorhead, 2008, s. 853 – 854) a zam��ení 

výzkumného šet�ení na dosp�lou populaci. 

     Sou�ástí hodnotících formulá�� NOC a NIC byly též krátké nestandardizované dotazníky 

ur�ené pro sestry a studentky FZS UPa. 

     K potvrzení nebo vylou�ení p�ítomnosti ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní 

integrity, 00047 byl použit algoritmus Mare�kové. (Mare�ková, 2006, s. 37 – 38) Pokud byl  

u klienta nalezen minimáln� jeden rizikový faktor, bylo provedeno ov��ení, zda definice 

ošet�ovatelské diagnózy skute�n� odpovídá situaci, ve které se klient nacházel. V p�ípad�

pozitivního výsledku byla potvrzena p�ítomnost sledované ošet�ovatelské diagnózy  

do hodnotícího formulá�e. Na základ� zjišt�ných rizikových faktor� byly vybírány vhodné 

NOC hodnocené oblasti a NIC ošet�ovatelské intervence pro plánování, realizaci  

a vyhodnocení poskytnuté ošet�ovatelské pé�e u klienta (viz. p�íloha 9 - Jak postupovat  

p�i práci s formulá�i NNN). 

     K analýze získaných dat byl použit chí-kvadrát test dobré shody, v p�ípad� malých �etností 

v kontingen�ních tabulkách byl použit Fisher�v exaktní test. Testy byly provedeny  

na hladin� signifikance α = 0,05. Dále byla použita deskriptivní statistika (absolutní, relativní 

�etnosti). 
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2. 4  Výsledky výzkumu

2. 4. 1 Výskyt rizikových faktor� ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní 

integrity (00047) u klient� hospitalizovaných na interních a chirurgických 

pracovištích zdravotnických za�ízení 

     Na interních pracovištích byly u celkového po�tu 43 (100, 0 %) klient� / pacient�

s ošet�ovatelskou diagnózou Riziko porušení kožní integrity (00047) zjišt�ny následující 

rizikové faktory s �etností nad 10,0 %: zhoršený metabolický stav 86,0 % (37), nevyvážený 

nutri�ní stav 81,4 % (35), vlhko (p�sobící na pokožku) 37,2 % (16), zm�ny kožního turgoru 

32,6 % (14), t�lesná imobilita 32,6 % (14), mechanické faktory 32,2 % (14), snížené �ití  

30,2 % (13), velmi vysoký v�k 25,6 % (11), kostní výstupky 18,6 % (8), zhoršená / snížená 

cirkulace 16,3 % (7) a hypertermie 11,6 % (5). Výskyt rizikových faktor� na interních 

pracovištích shrnuje následující tabulka (viz. Tabulka 1) a graf (viz. Graf 1). 

Tabulka 1 - Riziko porušení kožní integrity (00047) – výskyt rizikových faktor�  

na interních pracovištích 

Rizikový faktor 

kód název 

Absolutní 
�etnost 
N = 43 

Relativní 
�etnost  

% 
0004701 Vliv chemických látek 0 0 
0004702 Vliv exkret� 1 2,3  
0004703 Velmi vysoký v�k* 11 25,6  
0004704 Hypertermie 5 11,6  
0004705 Hypotermie 0 0 
0004706 Vlhkost (vzduchu) 1 2,3  
0004707 Mechanické faktory 14 32,2  
0004708 Vlhko (p�sobící na pokožku) 16 37,2  
0004709 T�lesná imobilita 14 32,6  
0004710 Oza�ování 0 0 
0004711 Vliv sekret� 2 4,7  
0004712 Zm�ny v pigmentaci 0 0 
0004713 Zm�ny kožního turgoru 14 32,6  
0004714 Vývojové faktory 0 0 
0004715 Nevyvážený nutri�ní stav 35 81,4  
0004716 Zhoršená / snížená cirkulace 7 16,3  
0004717 Zhoršený metabolický stav 37 86,0  
0004718 Snížené �ití 13 30,2  
0004719 Imunologické faktory 1 2,3  
0004720 Vlivy medikace 0 0
0004721 Faktory navozující psychózu 0 0

0004722 Kostní výstupky 8 18,6  

* Rizikový faktor velmi vysoký v�k byl zaznamenáván až p�i identifikaci v�ku 80 let a více 
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Graf 1 - Riziko porušení kožní integrity (00047) – výskyt rizikových faktor� na interních 

pracovištích 
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     Na chirurgických pracovištích byly u celkového po�tu 32 (100,0 %) klient� / pacient�

s ošet�ovatelskou diagnózou Riziko porušení kožní integrity (00047) zjišt�ny následující 

rizikové faktory s �etností nad 10,0 %: mechanické faktory 90,6 % (29), zhoršená / snížená 

cirkulace 90,6 % (29), nevyvážený nutri�ní stav 50,0 % (16), vlhko (p�sobící na pokožku)  

40,6 % (13), vliv sekret� 25,0 % (8), zhoršený metabolický stav 15,6 % (5) a vliv exkret�

15,6 % (5). Výskyt rizikových faktor� na chirurgických pracovištích shrnuje následující 

tabulka (viz. Tabulka 2) a graf (viz. Graf 2). 

Tabulka 2 - Riziko porušení kožní integrity (00047) – výskyt rizikových faktor�  

na chirurgických pracovištích 

Rizikový faktor 

kód název 

Absolutní 
�etnost 
N = 32 

Relativní 
�etnost 

0004701 Vliv chemických látek 0 0 
0004702 Vliv exkret� 5 15,6  
0004703 Velmi vysoký v�k* 2 6,3  
0004704 Hypertermie 2 6,3  
0004705 Hypotermie 0 0
0004706 Vlhkost (vzduchu) 0 0
0004707 Mechanické faktory 29 90,6  
0004708 Vlhko (p�sobící na pokožku) 13 40,6  
0004709 T�lesná imobilita 1 3,1  
0004710 Oza�ování 0 0 
0004711 Vliv sekret� 8 25,0  
0004712 Zm�ny v pigmentaci 0 0  
0004713 Zm�ny kožního turgoru 1 3,1  
0004714 Vývojové faktory 0 0 
0004715 Nevyvážený nutri�ní stav 16 50,0  
0004716 Zhoršená / snížená cirkulace 29 90,6  
0004717 Zhoršený metabolický stav 5 15,6  
0004718 Snížené �ití 2 6,3  
0004719 Imunologické faktory 0 0
0004720 Vlivy medikace 0 0
0004721 Faktory navozující psychózu 0 0
0004722 Kostní výstupky 1 3,1  

* Rizikový faktor velmi vysoký v�k byl zaznamenáván až p�i identifikaci v�ku 80 let a více 
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Graf 2 - Riziko porušení kožní integrity (00047) – výskyt rizikových faktor�  

na chirurgických pracovištích 
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2. 4. 2  Statistický rozdíl v zastoupení rizikových faktor� ošet�ovatelské diagnózy Riziko 

porušení kožní integrity (00047) mezi interními a chirurgickými pracovišti 

     Na interních pracovištích prokázal chí-kvadrát test, resp. Fisher�v exaktní test, statisticky 

signifikantn� vyšší výskyt rizikových faktor�:  

• Velmi vysoký v�k (25,6 % vs. 6,3 % na chirurgických pracovištích),

• T�lesná imobilita (32,6 % vs. 3,1 % na chirurgických pracovištích), 

• Zm�ny kožního turgoru (32,6 % vs. 3,1 % na chirurgických pracovištích), 

• Nevyvážený nutri�ní stav (81,4 % vs. 50,0 % na chirurgických pracovištích), 

• Zhoršený metabolický stav (86,0 % vs. 15,6 % na chirurgických pracovištích) a 

• Snížené �ití (30,2 % vs. 6,3 % na chirurgických pracovištích). 

     Na chirurgických pracovištích prokázal chí-kvadrát test, resp. Fisher�v exaktní test, 

statisticky signifikantn� vyšší výskyt rizikových faktor�:  

• Mechanické faktory (90,6 % vs. 32,2 % na interních pracovištích), 

• Vliv sekret� (25,0 % vs. 4,7 % na interních pracovištích) a 

• Zhoršená / snížená cirkulace (90,6 % vs. 16,3 % na interních pracovištích). 

     Na základ� výsledk� chí-kvadrát a Fisherova exaktního testu, kdy byl prokázán 

signifikantn� vyšší výskyt rizikových faktor� mezi interními a chirurgickými pracovišti  

v 9 p�ípadech (velmi vysoký v�k, t�lesná imobilita, zm�ny kožního turgoru, nevyvážený 

nutri�ní stav, zhoršený metabolický stav, snížené �ití, mechanické faktory, vliv sekret�  

a zhoršená / snížená cirkulace), byla hypotéza H01 (Mezi interními a chirurgickými 

pracovišti není rozdíl v zastoupení rizikových faktor� ošet�ovatelské diagnózy Riziko 

porušení kožní integrity, 00047.) pro zmín�né rizikové faktory zamítnuta na stanovené 

hladin� významnosti α = 0,05. 

     Výskyt rizikových faktor� a výsledky test� (chí-kvadrát test, Fisher�v p�esný test) shrnuje 

následující tabulka (viz. Tabulka 3) a graf (viz. Graf 3). Signifikance testu p�i statisticky 

významném rozdílu (tj. p < 0,05) mezi interními a chirurgickými pracovišti je zvýrazn�na 

tu�n�. 
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Tabulka 3 - Riziko porušení kožní integrity (00047) – rozdíl ve výskytu na interních  

a chirurgických pracovištích 

Rizikový faktor Interní pracovišt� Chirurgická 
pracovišt�

kód název 
Absolutní 
�etnost 
N = 43 

Relativní 
�etnost 

% 

Absolutní 
�etnost 
N = 32 

Relativní 
�etnost 

% 

Signifikance

0004701 Vliv chemických 
látek 

0 0 0 0 - 

0004702 Vliv exkret� 1 2,3  5 15,6  0,078*

0004703 Velmi vysoký 
v�k**

11 25,6  2 6,3  0,029 

0004704 Hypertermie 5 11,6  2 6,3  0,692* 

0004705 Hypotermie 0 0 0 0 - 
0004706 Vlhkost (vzduchu) 1 2,3  0 0 1,000*

0004707 Mechanické faktory 14 32,2  29 90,6  < 0,0001 
0004708 Vlhko (p�sobící na 

pokožku) 
16 37,2  13 40,6  0,764 

0004709 T�lesná imobilita 14 32,6  1 3,1  0,002 
0004710 Oza�ování 0 0 0 0 - 
0004711 Vliv sekret� 2 4,7  8 25,0  0,015*

0004712 Zm�ny 
v pigmentaci 

0 0 0 0 - 

0004713 Zm�ny kožního 
turgoru 

14 32,6  1 3,1  0,002 

0004714 Vývojové faktory 0 0 0 0 - 
0004715 Nevyvážený 

nutri�ní stav 
35 81,4  16 50,0  0,004 

0004716 Zhoršená / snížená 
cirkulace 

7 16,3  29 90,6  < 0,0001 

0004717 Zhoršený 
metabolický stav 

37 86,0  5 15,6  < 0,0001 

0004718 Snížené �ití 13 30,2  2 6,3  0,010 
0004719 Imunologické 

faktory 
1 2,3  0 0 1,000*

0004720 Vlivy medikace 0 0 0 0 - 
0004721 Faktory navozující 

psychózu 
0 0 0 0 - 

0004722 Kostní výstupky 8 18,6  1 3,1  0,069*

signifikance testu chí-kvadrát                                                
*
 Fisher�v p�esný test 

** Rizikový faktor velmi vysoký v�k byl zaznamenáván až p�i identifikaci v�ku 80 let a více 
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* statisticky signifikantní rozdíl ve výskytu rizikového faktoru na interních a chirurgických pracovištích (p < 0,05) 

Graf 3 - Riziko porušení kožní integrity (00047) – rozdíl ve výskytu na interních  

a chirurgických pracovištích
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2. 4. 3  Statistický rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí  

mezi interními a chirurgickými pracovišti

     Na interních pracovištích prokázal chí-kvadrát test statisticky signifikantn� vyšší 

zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí: 

• 0204 - Fyziologické následky imobility (34,9 % vs. 3,1 % na chirurgických 

 pracovištích) a 

• 1004 - Stav výživy (76,7 % vs. 53,1 % na chirurgických pracovištích). 

     Na chirurgických pracovištích prokázal chí-kvadrát test, resp. Fisher�v exaktní test, 

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí:  

• 1102 - Primární hojení rány (90,6 % vs. 7,0 % na interních pracovištích) a 

• 1615 - Schopnost pe�ovat o stomii (12,0 % vs. 0 % na interních pracovištích).  

          

     Na základ� výsledk� chí-kvadrát a Fisherova exaktního testu, kdy bylo prokázáno 

signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí mezi interními  

a chirurgickými pracovišti ve 4 p�ípadech (0204, 1004, 1102, 1615), byla hypotéza H02 

(Mezi interními a chirurgickými pracovišti není rozdíl v zastoupení NOC hodnocených 

oblastí.) pro zmín�né NOC hodnocené oblasti zamítnuta na stanovené hladin� významnosti 

α = 0,05. 

     Zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí a výsledky test� (chí-kvadrát test, 

Fisher�v p�esný test) shrnuje následující tabulka (viz. Tabulka 4) a graf (viz. Graf 4). 

Signifikance testu p�i statisticky významném rozdílu (tj. p < 0,05) mezi interními 

a chirurgickými pracovišti je zvýrazn�na tu�n�. 
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Tabulka 4 - Zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí na interních  

a chirurgických pracovištích 

Interní pracovišt� Chirurgická pracovišt�

NOC (kód) Absolutní 
�etnost 
N = 43 

Relativní 
�etnost 

% 

Absolutní 
�etnost 
N = 32 

Relativní 
�etnost 

% 

Signifikance

0113 2 4,7  0 0 0,504*

0203 2 4,7  0 0 0,504*

0204 15 34,9  1 3,1  0,001 
0407 6 14,0  10 31,3  0,071 
0416 0 0 0 0 - 
0603 0 0 0 0 - 
0703 3 7,0  0 0 0,256*

0705 0 0 0 0 - 
0706 0 0 0 0 - 
0917 14 32,6  9 28,1  0,680 
1004 3 76,7  17 53,1  0,032 
1005 0 0 0 0 - 
1101 40 93,0  32 100,0  0,256*

1102 3 7,0  29 90,6  < 0,0001 
1103 2 4,7  2 6,3  1,000*

   1105 3 7,0  0 0 0,256*

1106 0 0 0 0 - 
1107 0 0 0 0 - 
1406 0 0 0 0 - 
1615 0 0 4 12,5  0,030*

1902 0 0 0 0 - 
1908 0 0 0 0 - 
1922 0 0 0 0 - 
1923 0 0 0 0 - 
1924 18 41,9  15 46,9  0,665 
1925 0 0 0 0 - 

signifikance testu chí-kvadrát                                               * Fisher�v p�esný test 

Legenda: 

Kód a název hodnocené oblasti NOC 

0113 - T�lesné stárnutí 1102 - Primární hojení rány      
0203 - Zm�na polohy t�la zahájená klientem/ pacientem 1103 - Sekundární hojení rány
0204  - Fyziologické následky imobility 1105 - Cévní p�ístup pro hemodialýzu 
0407 - Prokrvení periferní tkán� 1106 - Hojení popáleniny 
0416 - Prokrvení tkán� na úrovni bu�ky 1107 - Rekonvalescence po popálenin�  
0603 - Závažnost p�etížení tekutinou 1406 - Omezení sebepoškozování 
0703 - Závažnost infekce 1615 - Schopnost pe�ovat o stomii 
0705 - Lokalizovaná alergická reakce 1902 - Provád�ní prevence    
0706 - Systémová alergická reakce 1908 - Vyhledávání rizika 
0917 - Periferní neurologický stav 1922 - Prevence hypertermie 
1004 - Stav výživy 1923 - Prevence hypotermie 
1005 - Stav výživy: Biochemické parametry 1924 - Prevence infekce 
1101 - Tká�ová integrita: K�že a sliznice 1925 - Prevence expozice slune�nímu zá�ení 



4 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0113

0203

0204

0407

0703

0917

1004

1101

1102

1103

1105

1615

1924

Chirurgie

Interna

*

*

*

*

* statisticky signifikantní rozdíl v zastoupení NOC hodnocených oblastí na interních a chirurgických pracovištích (p < 0,05) 

Graf 4 - Zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí na interních  

a chirurgických pracovištích
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2. 4. 4  Statistický rozdíl v zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí  

mezi interními a chirurgickými pracovišti 

     Na interních pracovištích prokázal chí-kvadrát test statisticky signifikantn� vyšší 

zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí:  

• 0840 - Polohování (27,9 % vs. 3,1 % na chirurgických pracovištích), 

• 3500 - Pé�e p�i p�sobení tlaku (34,9 % vs. 3,1 % na chirurgických pracovištích) a 

• 3540 - Prevence dekubit� (27,9 % vs. 3,1 % na chirurgických pracovištích). 

     Na chirurgických pracovištích prokázal chí-kvadrát test, resp. Fisher�v exaktní test, 

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí:  

• 0480 - Pé�e o stomii (15,6 % vs. 0 % na interních pracovištích), 

• 3440 - Pé�e o �eznou ránu (93,8 % vs. 4,7 % na interních pracovištích) a 

• 4070 - Opat�ení týkající se krevního ob�hu (90,6 % vs. 14,0 % na interních 

 pracovištích).  

               Na základ� výsledk� chí-kvadrát a Fisherova exaktního testu, kdy bylo prokázáno 

signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí mezi interními 

a chirurgickými pracovišti v 6 p�ípadech (0840, 3500, 3540, 0480, 3440, 4070), byla  

hypotéza H03 (Mezi interními a chirurgickými pracovišti není rozdíl v zastoupení 

doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí.) pro zmín�né NIC ošet�ovatelské intervence 

zamítnuta na stanovené hladin� významnosti α = 0,05. 

     Zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí a výsledky test� (chí-kvadrát 

test, Fisher�v p�esný test) shrnuje následující tabulka (viz. Tabulka 5) a graf (viz. Graf 5). 

Signifikance testu p�i statisticky významném rozdílu (tj. p < 0,05) mezi interními  

a chirurgickými pracovišti je zvýrazn�na tu�n�. 
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Tabulka 5 – Zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí na interních  

a chirurgických pracovištích 

Interní pracovišt� Chirurgická pracovišt�

NIC (kód) Absolutní 
�etnost 
N = 43 

Relativní 
�etnost 

% 

Absolutní 
�etnost 
N = 32 

Relativní 
�etnost 

% 

Signifikance

0200 0 0 0 0 - 
0201 0 0 0 0 - 
0221 1 2,3  1 3,1  1,000*

0222 1 2,3  0 0 1,000*

0224 4 9,3  1 3,1  0,386*

0226 0 0 0 0 - 
0480 0 0 5 15,6  0,012*

0762 0 0 0 0 - 
0764 0 0 0 0 - 
0840 12 27,9  1 3,1  0,005 
0910 0 0 0 0 - 
0940 0 0 0 0 - 
1660 6 14,0  1 3,1  0,227*

2316 1 2,3  0 0 1,000*

3350 0 0 0 0 - 
3420 0 0 1 3,1  0,427*

3440 2 4,7  30 93,8  < 0,0001 
3480 17 39,5  10 31,3  0,460 
3500 15 34,9  1 3,1  0,001 
3540 12 27,9  1 3,1  0,005 
3584 28 65,1  26 81,3  0,124 
3590 43 100,0  32 100,0  - 
3660 3 7,0  1 3,1  0,632*

4070 6 14,0  29 90,6  < 0,0001 
5603 1 2,3  0 0 1,000*

6540 1 2,3  0 0 1,000*

6550 17 39,5  15 46,9  0,525 
6570 0 0 0 0 - 
6650 0 0 0 0 - 

signifikance testu chí-kvadrát                                               * Fisher�v p�esný test 

Legenda: 

Kód a název doporu�ené NIC ošet�ovatelské intervence  

0200 - Podpora cvi�ení 3440 - Pé�e o �eznou ránu     
0201- Podpora posilování 3480 - Sledování dolních kon�etin   
0221 - Kinezioterapie: Ch�ze 3500 - Pé�e p�i p�sobení tlaku  
0222 - Kinezioterapie: Rovnováha 3540 - Prevence dekubit�  
0224 - Kinezioterapie: Hybnost kloubu 3584 - Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení   
0226 - Kinezioterapie: 
ízení sval� 3590 - Pozorování k�že   
0480 - Pé�e o stomii 3660 - Pé�e o ránu  
0762 - Udržovací pé�e o imobiliza�ní obvaz 4070 - Opat�ení týkající se krevního ob�hu   
0764 - Pé�e o vlhký imobiliza�ní obvaz 5603 - Výuka pé�e o nohy 
0840 - Polohování 6540 - Prevence infekce  
0910 - Použití podp�rného prost�edku 6550 - Ochrana p�ed infekcí  
0940 - Pé�e p�i trakci/imobilizaci 6570 - Opat�ení týkající se kontaktu s latexem  
1660 - Pé�e o nohy 6650 - Pozorování  
2316 - Podání léku na k�ži   
3350 - Pé�e p�i sv�d�ní 
3420 - Pé�e p�ed a po amputaci 
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2. 4. 5  Statistické rozdíly v zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí 

v souvislosti s rizikovými faktory ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení 

kožní integrity (00047) na interních a chirurgických pracovištích 

     Na chirurgických pracovištích prokázal chí-kvadrát test, resp. Fisher�v exaktní test: 

1) Pro rizikový faktor 0004707  - Mechanické faktory 

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí: 

• 0407 - Prokrvení periferní tkán� (21,9 % vs. 2,3 % na interních pracovištích), 

• 1101 - Tká�ová integrita: K�že a sliznice (90,6 % vs. 37,2 % na interních 

 pracovištích) a 

• 1102 - Primární hojení rány (84,4 % vs. 2,3 % na interních pracovištích). 

Statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ené NOC hodnocené oblasti  

0204 - Fyziologické následky imobility (3,1 % vs. 30,2 % na interních pracovištích). 

2) Pro rizikový faktor 0004708 - Vlhko (p�sobící na pokožku) 

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ené NOC hodnocené oblasti  

1102 - Primární hojení rány (31,3 % vs. 0 % na interních pracovištích). 

3) Pro rizikový faktor 0004709 - T�lesná imobilita

statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí: 

• 0204 - Fyziologické následky imobility (3,1 % vs. 27,9 % na interních 

 pracovištích) a 

• 1102 - Primární hojení rány (3,1 % vs. 27,9 % na interních pracovištích). 

4) Pro rizikový faktor 0004715 – Nevyvážený nutri�ní stav

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ené NOC hodnocené oblasti  

1102 - Primární hojení rány (43,8 % vs. 2,3 % na interních pracovištích). 

5) Pro rizikový faktor 0004716  - Zhoršená / snížená cirkulace 

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí: 

• 0407 - Prokrvení periferní tkán� (34,4 % vs. 11,6 % na interních 

 pracovištích), 

• 1101 - Tká�ová integrita: K�že a sliznice (93,8 % vs. 11,6 % na interních 

 pracovištích), 

• 1102 - Primární hojení rány (87,5 % vs. 4,7 % na interních pracovištích) a 

• 1924 - Prevence infekce (40,6 % vs. 0 % na interních pracovištích). 
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6) Pro rizikový faktor 0004717 – Zhoršený metabolický stav

statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ené NOC hodnocené oblasti 

• 1101 - Tká�ová integrita: K�že a sliznice (15,6 % vs. 83,7 % na interních 

 pracovištích). 

7) Pro rizikový faktor 0004718 – Snížené �ití

prokázal chí-kvadrát test statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ených NOC 

hodnocených oblastí: 

• 0917 - Periferní neurologický stav (6,3 % vs. 30,2 % na interních 

 pracovištích) a 

• 1101 - Tká�ová integrita: K�že a sliznice (6,3 % vs. 30,2 % na interních 

 pracovištích). 

     Na základ� výsledk� chí-kvadrát a Fisherova exaktního testu, kdy bylo prokázáno 

signifikantn� vyšší nebo nižší zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí 

v souvislosti s rizikovými faktory ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity 

(00047) mezi interními a chirurgickými pracovišti v 15 p�ípadech (RF 0004707: 0204, 0407, 

1102, 1101; RF 0004708: 1102; RF 0004709: 0204, 1102; RF 0004715: 1102; RF 0004716: 

0407, 1101, 1102, 1924; RF 0004717: 1101; RF 0004718: 0917, 1101), byla hypotéza H04 

(Mezi interními a chirurgickými pracovišti není rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC 

hodnocených oblastí v souvislosti s rizikovými faktory.) pro zmín�né NOC v souvislosti 

s rizikovými faktory zamítnuta na stanovené hladin� významnosti α = 0,05. 

     Zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí v souvislosti s rizikovými faktory  

a výsledky test� (chí-kvadrát test, Fisher�v p�esný test) shrnuje následující tabulka  

(viz. Tabulka 6) a graf (viz. Graf 6). Signifikance testu p�i statisticky významném rozdílu  

(tj. p < 0,05) mezi interními a chirurgickými pracovišti je zvýrazn�na tu�n�. 
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Tabulka 6 - Zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí v souvislosti 

s rizikovými faktory   

Interní pracovišt�
Chirurgická 
pracovišt�Rizikový 

faktor 
(kód)  

NOC 
(kód) Absolutní 

�etnost 
N = 43 

Relativní 
�etnost 

% 

Absolutní 
�etnost 
N = 32 

Relativní 
�etnost 

% 

Signifikance

0204 13 30,2  1 3,1  0,003 
0407 1 2,3  7 21,9  0,009*

1101 16 37,2  29 90,6  < 0,0001 
0004707

1102 1 2,3  27 84,4  < 0,0001 

0004708 1102 0 0  10 31,3  < 0,0001*

0204 12 27,9  1 3,1  0,005 0004709
1102 12 27,9  1 3,1 0,005 

1004 30 69,8  22 68,8  0,925 
1101 31 72,1  23 71,9  0,983 0004715
1102 1 2,3  14 43,8  < 0,0001 

0407 5 11,6  11 34,4  0,017 
1101 5 11,6  30 93,8  < 0,0001 
1102 2 4,7  28 87,5  < 0,0001 

0004716

1924 0 0 13 40,6  < 0,0001 

1101 36 83,7  5 15,6  < 0,0001 0004717
1924 12 27,9  4 12,5  0,107 

0917 13 30,2  2 6,3  0,010 0004718
1101 13 30,2  2 6,3  0,010 

signifikance testu chí-kvadrát / * Fisher�v p�esný test 
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Graf 6 - Zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí v souvislosti s rizikovými 

faktory   
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2. 4. 6  Statistické rozdíly v zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí 

v souvislosti s rizikovými faktory ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní 

integrity (00047) na interních a chirurgických pracovištích 

     Na chirurgických pracovištích prokázal chí-kvadrát test, resp. Fisher�v exaktní test: 

1) Pro rizikový faktor 0004707  - Mechanické faktory 

 statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských 

intervencí: 

• 3440 - Pé�e o �eznou ránu (90,6 % vs. 2,3 % na interních pracovištích), 

• 3584 - Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení  (71,9 % vs. 32,6 % na interních 

 pracovištích), 

• 3590 - Pozorování k�že (90,6 % vs. 39,5 % na interních pracovištích), 

• 4070 - Opat�ení týkající se krevního ob�hu (78,1 % vs. 4,7 % na interních 

 pracovištích) a 

• 6550 - Ochrana p�ed infekcí (46,9 % vs. 20,9 % na interních pracovištích). 

Statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských 

intervencí: 

• 0840 - Polohování (3,1 % vs. 25,6 % na interních pracovištích), 

• 3500 - Pé�e p�i p�sobení tlaku (3,1 % vs. 32,6 % na interních pracovištích) a 

• 3540 - Prevence dekubit� (6,3 % vs. 23,3 % na interních pracovištích). 

2) Pro rizikový faktor 0004708 - Vlhko (p�sobící na pokožku) 

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ené NIC ošet�ovatelské intervence: 

• 3440 - Pé�e o �eznou ránu (37,5 % vs. 0 % na interních pracovištích) a 

signifikantn� nižší zastoupení doporu�ené NIC ošet�ovatelské intervence: 

• 3540 - Prevence dekubit� (0 % vs. 18,6 % na interních pracovištích). 

3) Pro rizikový faktor 0004709 - T�lesná imobilita 

statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských 

intervencí: 

• 3500 - Pé�e p�i p�sobení tlaku (3,1 % vs. 25,6 % na interních pracovištích), 

• 3584 - Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení  (0 % vs. 23,3 % na interních 

 pracovištích), 

• 3590 - Pozorování k�že (3,1 % vs. 32,6 % na interních pracovištích) a 
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signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ené NIC ošet�ovatelské intervence: 

• 0840 - Polohování (31,3 % vs. 2,3 % na interních pracovištích). 

4) Pro rizikový faktor 0004711 - Vliv sekret�

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských 

intervencí: 

• 3440 - Pé�e o �eznou ránu (21,9 % vs. 0 % na interních pracovištích), 

• 3584 - Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení  (21,9 % vs. 2,3 % na interních 

 pracovištích) a 

• 3590 - Pozorování k�že (28,1 % vs. 4,7 % na interních pracovištích). 

5) Pro rizikový faktor 0004713 - Zm�ny kožního turgoru

statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských 

intervencí: 

• 3584 - Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení  (0 % vs. 20,9 % na interních 

 pracovištích) a 

• 3590 - Pozorování k�že (3,1 % vs. 27,9 % na interních pracovištích). 

6) Pro rizikový faktor 0004715 - Nevyvážený nutri�ní stav 

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ené NIC ošet�ovatelské intervence: 

• 6550 - Ochrana p�ed infekcí (43,8 % vs. 20,9 % na interních pracovištích). 

7) Pro rizikový faktor 0004716 - Zhoršená / snížená cirkulace

statisticky signifikantn� vyšší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských 

intervencí: 

• 3440 - Pé�e o �eznou ránu (84,4 % vs. 2,3 % na interních pracovištích), 

• 3584 - Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení  (50,0 % vs. 11,6 % na interních 

 pracovištích), 

• 3590 - Pozorování k�že (93,8 % vs. 16,3 % na interních pracovištích), 

• 4070 - Opat�ení týkající se krevního ob�hu (90,6 % vs. 9,3 % na interních 

 pracovištích) a 

• 6550 - Ochrana p�ed infekcí (46,9 % vs. 2,3 % na interních pracovištích). 

8) Pro rizikový faktor 0004717 - Zhoršený metabolický stav 

statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských 

intervencí: 

• 3540 - Prevence dekubit� (3,1 % vs. 18,6 % na interních pracovištích), 
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• 3584 - Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení  (0 % vs. 20,9 % na interních pracovištích) 

a 

• 3590 - Pozorování k�že (15,6 % vs. 83,7 % na interních pracovištích). 

9) Pro rizikový faktor 0004718 - Snížené �ití

prokázal chí-kvadrát test statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ených 

NIC ošet�ovatelských intervencí: 

• 3480 - Sledování dolních kon�etin   (6,3 % vs. 27,9 % na interních 

 pracovištích) a 

• 3590 - Pozorování k�že (6,3 % vs. 32,6 % na interních pracovištích). 

10) Pro rizikový faktor 0004722 - Kostní výstupky

prokázal chí-kvadrát test statisticky signifikantn� nižší zastoupení doporu�ených 

NIC ošet�ovatelských intervencí: 

• 3500 - Pé�e p�i p�sobení tlaku (3,1 % vs. 18,6 % na interních pracovištích) a 

• 3584 - Pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení  (0 % vs. 16,3 % na interních 

 pracovištích). 

    Na základ� výsledk� chí-kvadrát a Fisherova exaktního testu, kdy bylo prokázáno 

signifikantn� vyšší nebo nižší zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí 

v souvislosti s rizikovými faktory ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity 

(00047) mezi interními a chirurgickými pracovišti ve 32 p�ípadech (RF 0004707: 3440, 3584, 

3590, 4070, 6550, 0840, 3500, 3540; RF 0004708: 3440, 3540; RF 0004709: 3500, 3584, 

3590, 0840; RF 0004711: 3440, 3584, 3590; RF 0004713: 3584, 3590; RF 0004715: 6550; 

RF 0004716: 3440, 3584, 3590, 4070, 6550; RF 0004717: 3540, 3584, 3590; RF 0004718: 

3480, 3590; RF 0004722: 3500, 3584), byla hypotéza H05 (Mezi interními a chirurgickými 

pracovišti není rozdíl v zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí 

v souvislosti s rizikovými faktory.) pro zmín�né NIC v souvislosti s rizikovými faktory  

zamítnuta na stanovené hladin� významnosti α = 0,05. 

     Zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí v souvislosti s rizikovými 

faktory a výsledky test� (chí-kvadrát test, Fisher�v p�esný test) shrnuje následující tabulka 

(viz. Tabulka 7) a graf (viz. Graf 7). Signifikance testu p�i statisticky významném rozdílu  

(tj. p < 0,05) mezi interními a chirurgickými pracovišti je zvýrazn�na tu�n�. 
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Tabulka 7 - Zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí v souvislosti 

s rizikovými faktory   

Interní pracovišt� Chirurgická pracovišt�
Rizikový 

faktor (kód) 
NIC (kód) Absolutní 

�etnost 
N = 43 

Relativní 
�etnost 

% 

Absolutní 
�etnost 
N = 32 

Relativní 
�etnost 

% 

Signifikance 

0840 11 25,6  1 3,1  0,009 
3440 1 2,3  29 90,6  < 0,0001 
3500 14 32,6  1 3,1  0,002 
3540 10 23,3  2 6,3  0,047 
3584 14 32,6  23 71,9  0,001 
3590 17 39,5  29 90,6  < 0,0001 
4070 2 4,7  25 78,1  < 0,0001 

0004707 

6550 9 20,9  15 46,9  0,017 

3440 0 0  12 37,5  < 0,0001 
3540 8 18,6  0 0 0,009 
3584 12 27,9  11 34,4  0,548 

0004708 

3590 16 37,2  14 43,8  0,567 

0840 1 2,3  10 31,3  0,0005 
3500 11 25,6  1 3,1  0,009 
3540 9 20,9  2 6,3  0,076 
3584 10 23,3  0 0 0,003 

0004709 

3590 14 32,6  1 3,1  0,002 

3440 0 0 7 21,9  0,001 
3584 1 2,3  7 21,9  0,007 0004711 
3590 2 4,7  9 28,1  0,004 

3584 9 20,9  0 0 0,006 
0004713 

3590 12 27,9  1 3,1  0,005 

3540 8 18,6  4 12,5  0,476 
3584 16 37,2  14 43,8  0,567 
3590 27 62,8  20 62,5  0,979 

0004715 

6550 9 20,9  14 43,8  0,034 

3440 1 2,3  27 84,4  < 0,0001 
3480 6 14,0  9 28,1  0,129 
3584 5 11,6  16 50,0  0,0003 
3590 7 16,3  30 93,8  < 0,0001 
4070 4 9,3  29 90,6  < 0,0001 

0004716 

6550 1 2,3  15 46,9  < 0,0001 

3540 8 18,6  1 3,1  0,041 
3584 9 20,9  0 0 0,006 0004717 
3590 36 83,7 5 15,6  < 0,0001 

6550 12 27,9  4 12,5  0,107 
3480 12 27,9  2 6,3  0,017 0004718 

3590 14 32,6  2 6,3  0,006 

3500 8 18,6  1 3,1  0,041 
3584 7 16,3  0 0 0,017 0004722 

3590 8 18,6  1 3,1  0,068 
signifikance testu chí-kvadrát /  * Fisher�v p�esný test 
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(p < 0,05) 

Graf 7 a - Zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí v souvislosti 

s rizikovými faktory  0004707 - 0004709 
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Graf 7 b - Zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí v souvislosti 

s rizikovými faktory  0004711 - 0004716 
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Graf 7 c - Zastoupení doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí v souvislosti 

s rizikovými faktory  0004717 - 0004722 
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2. 4. 7  Ochota studentek z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (dále jen 

FZS UPa) a sester z klinické praxe p�ijmout a používat doporu�ené NOC 

hodnocené oblasti a NIC ošet�ovatelské intervence v klinické praxi 

     

     Z celkového po�tu 4 (100,0 %) studentek FZS UPa, které se do výzkumného šet�ení 

zapojily, pouze 1 studentka (25,0 %) by byla ochotná p�ijmout a používat doporu�ené NIC 

ošet�ovatelské intervence a NOC hodnocené oblasti v klinické praxi, 1 studentka (25,0 %)  

není rozhodnutá a 2 studentky (50,0 %) ochotné nejsou. D�vody neochoty studentek jsou 

následující: administrativní zát�ž ve 2 p�ípadech (66,7 %), nedostate�ná praktická zkušenost 

s terminologiemi v 1 p�ípad� (33,3 %) a nedostatek �asu též v 1 p�ípad� (33,3 %). Ochotu  

a d�vody neochoty studentek FZS UPa p�ijmout a používat NOC a NIC v klinické praxi 

shrnuje následující tabulka (viz. Tabulka 8) a graf (viz. Graf 8 a, b). 

Tabulka 8 – Ochota studentek FZS UPa p�ijmout a používat NOC a NIC v klinické 

praxi 

Ochota používat 
NOC a NIC 

Absolutní �etnost
N = 4 

Relativní 
�etnost 

% 
ano 1 25,0 
ne 2 50,0 
nejsem rozhodnutá 1 25,0 
Celkem 4 100,0 

  

D�vod neochoty 
Absolutní �etnost

N = 3 

Relativní 
�etnost 

% 
1 0 0 
2 0 0 
3 2 66,7 
4 1 33,3 
5 1 33,3 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 

Legenda: 

1 vysoká pracovní zát�ž (fyzická, psychická)    
2 nedostate�ná motivace ze strany zam�stnavatele    
3 administrativní zát�ž  
4 nedostate�ná praktická zkušenost s terminologiemi   
5 nedostatek �asu   
6 terminologie není srozumitelná 
7 terminologie neodpovídá sou�asné praxi     
8 ned�v�ra v nezbytnost dokumentovat ošet�ovatelský proces standardizovanými terminologiemi 
9 jiné  
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Graf 8 a - Ochota studentek FZS UPa p�ijmout a používat NOC a NIC v klinické praxi 
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Graf 8 b - D�vody neochoty studentek FZS UPa p�ijmout a používat NOC a NIC 
v klinické praxi 



6 0

3 DISKUSE 

     Z elektronických databází (nap�. Scopus, Web of Science, PubMed, ProQuest, 

EBSCOHost, MEDVIK) a zadaných rešerší (NLK, NCO NZO) za užití klí�ových slov risk 

for impaired skin integrity, NANDA, NOC, NIC, nursing diagnoses, interventions, outcomes 

and medical-surgical unit, impaired skin integrity, risk for se autorce práce nepoda�ilo získat 

relevantní informace o šet�eních, se kterými by bylo možné data diplomové práce srovnat. 

Ošet�ovatelská diagnóza riziko porušení kožní integrity, 00047 však byla zmín�na v n�kolika 

studiích, p�evážn� zahrani�ních. Jednalo se o brazilské autory Volpato, Fontes, Cruz, Sakano, 

Yoshitome, Canero, Carvalho a Galdeano a korejské autory Yom, Chi a Yoo. 

     Výsledky výzkumného šet�ení provedeného na interních a chirurgických pracovištích PKN 

ukázaly rozdíl ve frekvenci výskytu rizikových faktor� (dále jen RF) pro ošet�ovatelskou 

diagnózu Riziko porušení kožní integrity (00047) mezi uvedenými pracovišti. Na interních 

pracovištích se u subjekt� (n = 43; 100,0 %) vyskytovaly následující RF s �etností  

nad 30,0 %: zhoršený metabolický stav (n = 37; 86,0 %), nevyvážený nutri�ní stav (n = 35; 

81,4 %), vlhko (n = 16; 37,2 %), zm�ny kožního turgoru (n = 14; 32,6 %), t�lesná imobilita  

(n =14; 32,6 %), mechanické faktory (n = 14; 32,2 %) a snížené �ití (n = 13; 30,2 %).  

Na chirurgických pracovištích se u subjekt� (n = 32; 100,0 %) vyskytovaly následující RF 

s �etností nad 30,0 %: mechanické faktory (n = 29; 90,6 %), zhoršená / snížená cirkulace  

(n = 29; 90,6 %), nevyvážený nutri�ní stav (n = 16; 50,0 %) a vlhko (n = 13; 40,6 %). 

     Výskyt diagnostických prvk� - rizikových faktor� ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení 

kožní integrity, 00047 analyzovaly 2 studie, které ovšem byly realizovány na JIP a ARO.  

     Cílem deskriptivní studie brazilských autor� Lucena a Barros (2006) bylo identifikovat 

nej�ast�ji se vyskytující ošet�ovatelské diagnózy se souvisejícími / rizikovými faktory na JIP. 

Data byla získána retrospektivn� ze záznam� devíti set devadesáti jedna (n = 991; 100,0 %) 

p�ijatých pacient� za období šesti m�síc�. Celkem bylo zjišt�no šest tisíc osm set �ty�icet p�t  

(n = 6 845; 100,0 %) ošet�ovatelských diagnóz, riziko porušení kožní integrity bylo 

identifikováno u �ty� sto t�ech pacient� (n = 403; 40,7 %). Pro ošet�ovatelskou diagnózu 

riziko porušení kožní integrity bylo identifikováno šest diagnostických prvk� – RF. Srovnání 

se studií autorky je však obtížné, nebo	 názvy zjišt�ných RF použité ve studii brazilských 

autor� se shodují s názvy použitými ve studii autorky práce pouze ve dvou p�ípadech.  
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Jde o RF mechanické faktory (v brazilské studii druhý nej�ast�jší), který byl identifikován  

u sto dvou pacient� (n = 102; 25,3 %) a velmi vysoký v�k (v brazilské studii nejmén� �astý),  

který byl identifikován u šesti pacient� (n = 6; 1,5 %). (Lucena, Barros, 2006, s. 141 – 145) 

     �eská studie realizovaná autorkami Mare�kovou a Tománkovou (2007) se zam��ila  

na identifikaci frekvence výskytu ošet�ovatelských diagnóz a jejich diagnostických prvk�  

u pacient� s poruchou v�domí, hospitalizovaných na anesteziologicko - resuscita�ní klinice. 

Data byla získána p�ímo výzkumníkem od sedmdesáti proband� (n = 70; 100,0 %) 

s poruchami v�domí. Celkem bylo identifikováno dvacet dev�t (n = 29; 100,0 %) 

ošet�ovatelských diagnóz a riziko porušení kožní integrity, 00047 bylo p�ítomno u všech 

proband� (n = 70; 100 %). V práci byly prezentovány s vysokou frekvencí (nad 30,0 %) 

následující RF pro ošet�ovatelskou diagnózu 00047: t�lesná imobilizace (n = 70; 100,0 %), 

mechanické faktory (n 70; 100,0 %), hypotermie / hypertermie (n = 42; 60,0 %), velmi 

vysoký v�k (24; 34,29 %), medikace (69; 98,57 %), zm�ny citu, vjemu (23; 32,86 %), zm�ny 

v nutri�ním stavu (26; 37,14 %). (Mare�ková, Tománková, 2007, s. 59 – 62) Ve studii 

realizované autorkou záv�re�né práce byly zjišt�ny s frekvencí nad 30,0 % následující RF: 

zhoršený metabolický stav (n = 37; 86,0 %), nevyvážený nutri�ní stav (n = 35; 81,4 %), vlhko 

(n = 16; 37,2 %), zm�ny kožního turgoru (n = 14; 32,6 %), t�lesná imobilita (n =14; 32,6 %), 

mechanické faktory (n = 14; 32,2 %), snížené �ití (n = 13; 30,2 %) na interních pracovištích;  

mechanické faktory (n = 29; 90,6 %), zhoršená / snížená cirkulace (n = 29; 90,6 %), 

nevyvážený nutri�ní stav (n = 16; 50,0 %) a vlhko (n = 13; 40,6 %) na chirurgických 

pracovištích. Rozdílnost výstup� je daná p�edevším odlišným medicínským stavem proband�

a odlišnostmi v �eských verzích názv� diagnostických prvk� pro ošet�ovatelskou diagnózu 

00047. Nap�. RF hypotermie / hypertermie uvedené ve studii Mare�kové a Tománkové jako 

jeden RF p�edkládá autorka práce jako 2 samostatné RF. Diagnostické prvky  

jako nap�. zm�ny v nutri�ním stavu, zm�ny v metabolickém stavu, zm�ny cirkulace, zm�ny 

citu, vjemu uvedené ve studii Mare�kové a Tománkové, p�edkládá autorka práce jako 

nevyvážený nutri�ní stav, zhoršený metabolický stav, zhoršená / snížená cirkulace, snížené 

�ití. D�vodem odlišností m�že být rozdílnost v p�ekladu provedeného autorkou diplomové 

práce a dále literární zdroje, ze kterých autorky studií vycházely. Ve studii Mare�kové  

a Tománkové byla jako zdrojová literatura pro ošet�ovatelskou diagnostiku použita publikace 

Ralph et al. - Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2005 – 2006. Autorka 

diplomové práce p�i tvorb� formulá�� pro potvrzení p�ítomnosti ošet�ovatelské diagnózy  

NANDA – International vycházela p�edevším z publikace Ralph et al. - Nursing Diagnoses: 
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Definitions & Classification 2007 – 2008. Odlišnosti v názvech diagnostických prvk� v�etn�

p�vodního zn�ní jsou podrobn� uvedeny v podkapitole 1. 2. 1 Riziko porušení kožní integrity 

(kód - 00047) s. 20.          

     Z výzkumného šet�ení provedeného na interních a chirurgických pracovištích PKN 

vyplynulo, že existuje statisticky signifikantní rozdíl ve výskytu ur�itých RF ošet�ovatelské 

diagnózy 00047 mezi uvedenými pracovišti. Konkrétn� se jednalo o vyšší výskyt RF  

na interních pracovištích oproti chirurgickým: velmi vysoký v�k1 (n = 11; 25,6 % vs. n = 2;  

6,3 %), t�lesná imobilita (n =14; 32,6 % vs. n = 1; 3,1 %), zm�ny kožního turgoru (n = 14;  

32,6 % vs. n = 1; 3,1 %), nevyvážený nutri�ní stav (n = 35; 81,4 % vs. n = 16; 50,0 %), 

zhoršený metabolický stav (n = 37; 86,0 % vs. n = 5; 15,6 %) a snížené �ití (n = 13; 30,2 % 

vs. n = 2; 6,3 %). A vyšší výskyt RF na chirurgických pracovištích oproti interním: 

mechanické faktory (n = 29; 90,6 % vs. n = 14; 32,2 %), zhoršená / snížená cirkulace  

(n = 29; 90,6 % vs. n = 7; 16,3 % interní) a vliv sekret� (n = 8; 25,0 % vs. n = 2; 4,7 %).  

Výsledek je pravd�podobn� podmín�n rozdílným medicínským stavem klient� / pacient�  

na jednotlivých pracovištích. 

     Zajímavým zjišt�ním je skute�nost, že výzkumným šet�ením nebyl prokázán statisticky 

významný rozdíl v zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí a NIC 

ošet�ovatelských intervencí mezi interními a chirurgickými pracovišti. Ve zdrojové literatu�e 

(Bulechek, 2008, s. 820; Moorhead, 2008, s. 853 – 854) tvo�í NOC a NIC pro interní, 

chirurgické ošet�ovatelství souhrnnou skupinu, NOC a NIC nejsou rozd�leny zvláš	  

pro interní a zvláš	 pro chirurgické ošet�ovatelství. Bylo možné p�edpokládat, že nebude 

rozdíl ve výskytu hodnocených oblastí NOC a ošet�ovatelských intervencí NIC  

mezi interními a chirurgickými pracovišti. Statisticky významný rozdíl mezi zmín�nými 

pracovišti byl prokázán až p�i hodnocení doporu�ených NOC a NIC ve vztahu k RF 

ošet�ovatelské diagnózy 00047.  

     Jednalo se o vyšší / nižší výskyt NOC hodnocených oblastí na chirurgických pracovištích 

oproti interním: prokrvení periferní tkán�, 0407 (n = 7; 21,9 % vs. n = 1; 2,3 %), tká�ová 

integrita: k�že a sliznice, 1101 (n = 29; 90,6 % vs. n = 16; 37,2 %), primární hojení rány, 

1102 (n = 27; 84,4 % vs. n = 1; 2,3 %) a fyziologické následky imobility, 0204 (n = 1; 3,1 % 

vs. n = 13; 30,2 %) pro RF - mechanické faktory. Primární hojení rány, 1102 (n = 10; 31,3 % 

vs. n = 0; 0 %) pro RF - vlhko. Fyziologické následky imobility, 0204 (n = 1; 3,1 %  
                                                
1
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vs. n = 12; 27,9 %) a primární hojení rány, 1102 (n = 1; 3,1 % vs. n = 12; 27,9 %) pro RF  

- t�lesná imobilita. Primární hojení rány, 1102 (n = 14; 43,8 % vs. n = 1; 2,3 %) pro RF  

- nevyvážený nutri�ní stav. Prokrvení periferní tkán�, 0407 (n = 11; 34,4 % vs. n = 5;  

11,6 %), tká�ová integrita: k�že a sliznice, 1101 (n = 30; 93,8 % vs. n = 5; 11,6 %), primární 

hojení rány, 1102 (n = 28; 87,5 % vs. n = 2; 4,7 %) a prevence infekce, 1924 (n = 13; 40,6 % 

vs. n = 0; 0 %) pro RF - zhoršená / snížená cirkulace. Tká�ová integrita: k�že a sliznice, 

1101 (n = 5; 15,6 % vs. n = 36; 83,7 %) pro RF - zhoršený metabolický stav. Periferní 

neurologický stav, 0917 (n = 2; 6,3 % vs. n = 13; 30,2 %) a tká�ová integrita: k�že a sliznice, 

1101 (n = 2; 6,3 % vs. n = 13; 30,2 %) pro RF - snížené �ití. 

     Jednalo se o vyšší / nižší výskyt NIC ošet�ovatelských intervencí na chirurgických 

pracovištích oproti interním: pé�e o �eznou ránu, 3440 (n = 29; 90,6 %  

vs. n = 1; 2,3 %), pé�e o k�ži: lokální ošet�ení, 3584 (n = 23; 71,9 % vs. n = 14; 32,6 %), 

pozorování k�že, 3590 (n = 29; 90,6 % vs. n = 17; 39,5 %), opat�ení týkající se krevního 

ob�hu, 4070 (n = 25; 78,1 % vs. n = 2; 4,7 %), ochrana p�ed infekcí, 6550 (n = 15; 46,9 % 

vs. n = 9; 20,9 %), polohování, 0840 (n = 1; 3,1 % vs. n = 11; 25,6 %), pé�e p�i p�sobení 

tlaku, 3500 (n = 1; 3,1 % vs. n = 14; 32,6 %) a prevence dekubit�, 3540 (n = 2; 6,3 %  

vs. n = 10; 23,3 %) pro RF - mechanické faktory. Pé�e o �eznou ránu, 3440 (n = 12; 37,5 % 

vs. n = 0; 0 %) a prevence dekubit�, 3540 (n = 0; 0 % vs. n = 8; 18,6 % na interních 

pracovištích) pro RF - vlhko. Pé�e p�i p�sobení tlaku, 3500 (n = 1; 3,1 % vs. n = 11; 25,6 %), 

pé�e o k�ži: lokální ošet�ení, 3584 (n = 0; 0 % vs. n = 10; 23,3 %), pozorování k�že, 3590  

(n = 1; 3,1 % vs. n = 14; 32,6 %) a polohování, 0840 (n = 10; 31,3 % vs. n = 1; 2,3 %) pro RF 

- t�lesná imobilita. Pé�e o �eznou ránu, 3440 (n = 7; 21,9 % vs. n = 0; 0 %), pé�e  

o k�ži: lokální ošet�ení, 3584  (n = 7; 21,9 % vs. n = 1; 2,3 %) a pozorování k�že, 3590  

(n = 9; 28,1 % vs. n = 2; 4,7 %) pro RF - vliv sekret�. Pé�e o k�ži: lokální ošet�ení, 3584   

(n = 0; 0 % vs. n = 9; 20,9 %) a pozorování k�že, 3590 (n = 1; 3,1 % vs. n = 12; 27,9 %)  

pro RF - zm�ny kožního turgoru. Ochrana p�ed infekcí, 6550 (n = 14; 43,8 % vs. n = 9; 

20,9 %) pro RF - nevyvážený nutri�ní stav. Pé�e o �eznou ránu, 3440 (n = 27; 84,4 %  

vs. n = 1; 2,3 %), pé�e o k�ži: lokální ošet�ení, 3584 (n = 16; 50,0 % vs. n = 5; 11,6 %), 

pozorování k�že, 3590 (n = 30; 93,8 % vs. n = 7; 16,3 %), opat�ení týkající se krevního 

ob�hu, 4070 (n = 29; 90,6 % vs. n = 4; 9,3 %) a ochrana p�ed infekcí, 6550 (n = 15; 46,9 % 

vs. n = 1; 2,3 %) pro RF – zhoršená / snížená cirkulace. Prevence dekubit�, 3540 (n = 1;  

3,1 % vs. n = 8; 18,6 %), pé�e o k�ži: lokální ošet�ení, 3584  (n = 0 % vs. n = 9;  20,9 %)  

a pozorování k�že, 3590 (n = 5; 15,6 % vs. n = 36; 83,7 %) pro RF - zhoršený metabolický 
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stav. Sledování dolních kon�etin, 3480 (n = 2; 6,3 % vs. n = 12; 27,9 %) a pozorování k�že, 

3590 (n = 2; 6,3 % vs. n = 14; 32,6 %) pro RF - snížené �ití. Pé�e p�i p�sobení tlaku, 3500  

(n = 1; 3,1 % vs. n = 8; 18,6 %) a pé�e o k�ži: Lokální ošet�ení, 3584 (n = 0; 0 % vs. n = 7; 

16,3 %) pro RF - kostní výstupky.  

     Výsledek je op�t pravd�podobn� podmín�n rozdílným medicínským stavem klient� / 

pacient� a diagnostickými, terapeutickými metodami na jednotlivých pracovištích. 

     Cílem deskriptivní studie brazilských autor� Volpato a Cruz (2007) bylo identifikovat 

ošet�ovatelské diagnózy u pacient� hospitalizovaných na interní, chirurgické jednotce. Data 

od šedesáti subjekt� (n = 60; 100,0 %) byla získána rozhovory, fyzikálním vyšet�ením  

a zaznamenávána do p�ipravených formulá�� od února do b�ezna 2000. Celkem bylo zjišt�no 

t�i sta t�icet sedm (n = 337; 100,0 %) ošet�ovatelských diagnóz, p�i�emž riziko porušení kožní 

integrity nepat�ilo mezi nejfrekventovan�jší diagnózy (n = 11; 18,3 %). 

(http://www.scielo.br/pdf/ape/v20n2/ a02v20n2.pdf, 2009-04-09) 

     Deskriptivní studie brazilských autor� Fontes a Cruz (2007) se zam��ila na identifikaci 

ošet�ovatelských diagnóz u pacient� p�ijatých na interní kliniku univerzitní nemocnice 

v m�síci srpnu 2004. Data od t�iceti subjekt� (n = 30; 100,0 %) byla získána retrospektivn�

z ošet�ovatelských záznam� t�i m�síce po implementaci NANDA - International klasifikace  

ve zmín�ném za�ízení. Celkem bylo zaznamenáno sto �ty�icet �ty�i (n = 144; 100,0 %) 

ošet�ovatelských diagnóz, p�i�emž riziko porušení kožní integrity v této studii pat�ilo 

k �astým diagnózám (n = 11; 36,7 %), pravd�podobn� vlivem nižšího po�tu zú�astn�ných 

subjekt�. A�koliv ošet�ovatelská diagnóza riziko porušení kožní integrity byla autory studie 

shledána �tvrtou nej�ast�jší diagnózou, pouze pro první t�i diagnózy jsou ve výsledcích 

uvedeny ur�ující znaky a p�i�azeny NOC a NIC. (http://www.scielo.br/pdf/reeusp/

v41n3/08.pdf, 2009-04-09) 

     Studie brazilských autor� Sakano a Yoshitome (2007) identifikovala ošet�ovatelské 

diagnózy a intervence u pacient� hospitalizovaných na geriatrickém odd�lení univerzitní 

nemocnice. Data od šedesáti jedna (n = 61; 100,0 %) subjekt� byla získána retrospektivn�  

ze speciálních formulá�� vytvo�ených zkušenými sestrami – specialistkami v geriatrii. Sb�r 

dat probíhal od �ervna do prosince 2000. Celkem bylo identifikováno dvacet dva (n = 22; 

100,0 %) ošet�ovatelských diagnóz. Diagnóza riziko porušení kožní integrity byla zjišt�na  

u osmi subjekt� (n = 8; 14,92 %).  P�ekvapivá je skute�nost, že auto�i se v textu odvolávají  

na terminologie NANDA a NIC, ovšem nedodržují standardní názvy, zvlášt� názvy NIC 
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ošet�ovatelských intervencí byly modifikovány (nap�. reducing bleeding – snižování krvácení, 

moisturizing the skin – zvlh�ování k�že, easing pressure – zmírn�ní tlaku apod.). V textu se 

uvádí, že NIC intervence byly zaznamenány pro diagnózy s �etností výskytu 40,0 % a více, 

pro kterou konkrétní diagnózu jsou v textu intervence zaznamenány lze odhadovat, 

pravd�podobn� jsou intervence �azeny v po�adí, s jakou frekvencí byly ošet�ovatelské 

diagnózy u pacient� identifikovány. Zmín�ná studie by mohla sloužit jako ukázka významu 

dodržování standardních názv� a uvád�ní �íselných kód� pro dobrou orientaci v textu. 

(http://www.scielo.br/pdf/ape/v20n4/en17.pdf, 2009-04-09) 

     Deskriptivní studie realizovaná brazilskými autory Canero, Carvalho a Galdeano (2004)  

se zam��ila na identifikaci ošet�ovatelských diagnóz u pacient� v bezprost�edním 

poopera�ním období. Data byla získána retrospektivn� ze záznam� dvaceti t�í (n = 23;  

100,0 %) pacient� p�ijatých k transplantaci jater. Celkem bylo zjišt�no t�i sta jedenáct  

(n = 311; 100,0 %) ošet�ovatelských diagnóz, riziko porušení kožní integrity bylo 

diagnostikováno ve všech dvaceti t�ech p�ípadech (n = 23; 100,0 %). Pro ošet�ovatelskou 

diagnózu riziko porušení kožní integrity bylo popsáno n�kolik diagnostických prvk� – 

rizikových faktor�. (http://www.einstein.br/biblioteca/artigos/Vol2Num2/Nursing%20 

diagnoses.pdf,2009-04-09). Srovnání brazilské studie se studií autorky práce však op�t není 

možné, nebo	 názvy rizikových faktor� použité ve studii brazilských autor� se neshodují 

s názvy použitými v publikaci NANDA – International a nejsou uvedené frekvence výskytu 

zmín�ných rizikových faktor�. 

     Studie realizovaná korejskými autory Yom, Chi, Yoo (2002) se zam��ila na identifikaci 

ošet�ovatelských diagnóz, intervencí a výsledk� ošet�ovatelské pé�e u pacient�

hospitalizovaných na interní, chirurgické jednotce univerzitní nemocnice. Data byla získána 

pomocí speciálních formulá�� vytvo�ených pro ú�ely studie od šedesáti subjekt� (n = 60; 

100,0 %), jež podstoupily chirurgický zákrok v dutin� b�išní. Sb�r dat probíhal od prosince 

2000 do b�ezna 2001. Celkem bylo zjišt�no sedm set t�icet osm (n = 738; 100,0 %) 

ošet�ovatelských diagnóz, pro sedm diagnóz s nejvyšší �etnostní byla identifikována 

frekvence výskytu hodnocených oblastí NOC a ošet�ovatelských intervencí NIC. Výskyt 

ošet�ovatelské diagnózy riziko porušení kožní integrity byl pouze v jednom p�ípad� (n = 1;  

< 1 %). (Yom, Chi, Yoo, 2002, s. 80 - 85) 

     Z výše uvedených výzkum� vyplývá, že ošet�ovatelská diagnóza Riziko porušení kožní 

integrity, 00047 nebyla na interních, chirurgických pracovištích identifikována s takovou 

frekvencí, jako jiné diagnózy (nap�. akutní bolest, 00132) a proto auto�i rizikové faktory, 
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doporu�ené NIC ošet�ovatelské intervence, NOC hodnocené oblasti již dále neanalyzovaly.  

V�tší pozornost by se tedy m�la v�novat potenciálním problém�m klient� / pacient�,  

nebo	 „sestry jsou zodpov�dné za rozpoznání rizikových jedinc�, rodin a komunit a jejich 

ochranu p�ed možnými riziky.“ (Ralph et al., 2007, s. 299) P�ekvapivé je zjišt�ní, že a�koliv 

se auto�i studií odvolávají na terminologie NANDA – International, NOC a NIC, v textech lze 

nalézt absenci �íselných kód� a v n�kterých p�ípadech nejsou dodrženy ani standardní názvy.  

Je vhodné, aby ve výzkumných šet�eních byly užívány �íselné kódy a nezbytné, aby nebyla 

upravována zn�ní anglických názv� NANDA – International ošet�ovatelských diagnóz, NOC 

hodnocených oblastí a NIC ošet�ovatelských intervencí.  

     Vzhledem ke skute�nosti, že do výzkumného šet�ení se zapojily pouze 4 studentky FZS 

UPa, nebyla zjišt�ná data týkající se ochoty užití terminologií NNN v diskuzi prezentována. 

     Autorka práce p�ipouští mnohá omezení svého výzkumného šet�ení. Významnou limitací 

byla bezesporu velikost zkoumaných soubor�, která mohla ovlivnit výsledky šet�ení. Bude 

tedy nezbytné pro další výzkumná šet�ení zajistit, aby bylo zapojeno více subjekt� a šet�ení 

probíhalo delší dobu. Za problematickou by mohla být považována p�esnost diagnostického 

záv�ru u subjekt� hospitalizovaných na interních a chirurgických pracovištích. K potvrzení 

p�ítomnosti ošet�ovatelské diagnózy riziko porušení kožní integrity, 00047 byl použit 

algoritmus Mare�kové, který respektuje volbu ošet�ovatelské diagnózy uvedenou v publikaci 

Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2007 – 2008. (Mare�ková, 2006, s. 37 – 38; 

Ralph et al., 2007, s. 298) Ve výzkumném šet�ení však nebyla použita LSM (Lunney Scoring 

Method), která by zhodnotila na 7 bodové škále správnost / p�esnost (accuracy of nurses´ 

diagnosis) zaznamenané ošet�ovatelské diagnózy 00047. Lunney definuje p�esnost 

ošet�ovatelské diagnózy jako úsudek posuzující osoby (sestry) o tom, zda data získaná  

o klientovi / pacientovi skute�n� odpovídají formulaci ošet�ovatelské diagnózy / 

diagnostickému sd�lení. (http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarket

place/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/vol132008/No1Jan08/ArticlePreviousTopic/Ac

curacyofNursesDiagnoses.aspx,  2009-02-09) Správnost / p�esnost diagnostického záv�ru je 

považována za významnou pro následnou volbu ošet�ovatelských intervencí a o�ekávaných 

výsledk� u klienta. Jak uvádí Lunney (2003), dosažení správné / p�esné ošet�ovatelské 

diagnózy je pravd�podobn� mnohem obtížn�jší než se d�íve p�ipoušt�lo. (Ralph et al., 2007,  

s. 311; Lunney, 2003, s. 106) D�ležitým prost�edkem, který by mohl zlepšit správnost / 

p�esnost diagnostického záv�ru u�in�ného sestrami je �as v�novaný sestrám na úvahu  
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a spolupráci s pacienty, rodinami a ostatními zdravotnickými pracovníky. 

(http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJI

N/TableofContents/vol132008/No1Jan08/ArticlePreviousTopic/AccuracyofNursesDiagnoses.

aspx,  2009-02-09) Vhodnost, p�esnost p�eklad� �eské verze doporu�ených NOC a NIC  

pro ošet�ovatelskou diagnózu 00047 nebyla konzultována a kontrolována týmem odborník�, 

zajišt�na byla pouze konzultace s vedoucí práce a 3 odborníky v oboru ošet�ovatelství, 

ortopedie a rehabilitace (Mandysová, MSN; MUDr. Pilný; MUDr. Vávra) u vybraných NIC 

ošet�ovatelských intervencí a NOC hodnocených oblastí. Bylo by proto vhodné vytvo�it 

�eskou verzi NOC a NIC klasifikací multidisciplinárními týmy profesionál� (odborníci 

v oboru ošet�ovatelství ve spolupráci s experty z neléka�ských profesí, léka�ských profesí), 

aby se podpo�il výzkum terminologií NNN v podmínkách �eské republiky tím, že bude 

odstran�na jazyková bariéra. Dále autorka p�ipouští omezenou zkušenost studentek FZS UPa 

s terminologiemi NIC a NOC. Doporu�uje tedy v rámci p�íprav na realizaci dalších 

výzkumných šet�ení zajistit seminá�e, p�i kterých by sestry z klinické praxe / studentky  

ze zdravotnických fakult m�ly možnost se teoreticky seznámit a prakticky aplikovat 

terminologie NANDA - International, NOC a NIC.  
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ZÁV�R  

     Sestry musejí být schopné popsat a vy�íslit sv�j konkrétní p�ínos pro zdravotnickou pé�i. 

Z toho d�vodu je pot�eba zkoumat implementaci diagnóz, intervencí a výsledk�

ošet�ovatelské pé�e. Aby se docílilo spojitosti mezi ošet�ovatelskými diagnózami, 

intervencemi a výsledky ošet�ovatelské pé�e, Müller-Staub et al. (2006) doporu�uje používat 

taxonomie NANDA, NIC a NOC, protože je považuje za nej�ast�ji zkoumané a globáln�

aplikovatelné klasifikace. (Müller-Staub et al., 2006, s. 517, 529)  

     K podpo�e výzkumu terminologií NNN v podmínkách �eské republiky bude nutné nejprve 

odstranit jazykovou bariéru, tedy vytvo�it �eské verze NOC a NIC klasifikací 

multidisciplinárními týmy profesionál� (odborníci v oboru ošet�ovatelství ve spolupráci 

s experty z neléka�ských profesí, léka�ských profesí), dále za�lenit standardizované 

ošet�ovatelské terminologie NNN do vzd�lávání (kurikul) sester a porodních asistentek 

(aplikace ošet�ovatelských terminologií p�i výuce ošet�ovatelského procesu). 

     Diskutabilní z�stává, zda v následných výzkumných šet�eních NNN znovu aplikovat 

propojení NOC hodnocených oblastí s rizikovými faktory / souvisejícími faktory  

NANDA – International ošet�ovatelské diagnózy nebo s NIC ošet�ovatelskými intervencemi, 

jak je prezentováno v publikaci autor� Johnson et al. (2006) – NANDA, NOC, and NIC 

Linkages. Proto autorka práce doporu�uje dále analyzovat signifikance vztah�

mezi rizikovými faktory / souvisejícími faktory NANDA – International ošet�ovatelských 

diagnóz a NOC hodnocenými oblastmi, NIC ošet�ovatelskými intervencemi.  

     Výsledky výzkumného šet�ení p�inesly podn�ty pro další výzkumné práce v oblasti 

ošet�ovatelských terminologií NNN a budou p�edloženy managementu Pardubické krajské 

nemocnice, a.s. Byla otev�ena úvaha, zda by n�které p�eložené NIC ošet�ovatelské intervence  

pro ošet�ovatelskou diagnózu riziko porušení kožní integrity, 00047 bylo možné využít  

k tvorb� lokálních standard� ošet�ovatelské pé�e (nap�. standardní ošet�ovatelský postup 

prevence dekubit�) a NOC hodnocené oblasti (nap�. Tká�ová integrita: K�že a sliznice, 1101)  

k vytvo�ení nástroje hodnocení k�že p�i posuzování rizika vzniku dekubit�. Meraviglia et al. 

(2002) uvádí, že hodnotící nástroje jako Norton a Braden škály umožní identifikovat pouze 

�ást pacient� v riziku pro vznik dekubit�, zdravotni�tí pracovníci by proto m�li �asto hodnotit 

k�ži rizikových pacient� pomocí nástroj�, které jsou v konkrétním za�ízení k dispozici. 

(Meraviglia et al., 2002, s. 28) V sou�asné dob� se stále více do pozornosti odborné ve�ejnosti 



6 9

dostává ošet�ovatelství založené na d�kazech (EBN – evidence based nursing),  

proto i p�i tvorb� lokálních standard� ošet�ovatelské pé�e by bylo vhodné vycházet z kriticky 

zhodnocených výsledk� již realizovaných výzkumných šet�ení (�eských, zahrani�ních). 

(Jarošová, 2008, s. 28 – 29) Podle vyjád�ení Krautze a Van Horn (2008) je výzvou využít 

standardizovanou terminologii NNN k tvorb� sm�rnic / pokyn� vycházejících z praxe 

založené na d�kaze (evidence based practice - EBP guidelines), aby se podpo�il vývoj  

jak standardizovaného jazyka, tak zmín�ných sm�rnic / pokyn� EBP. V textech NIC a NOC 

klasifikací již byly vymezeny ošet�ovatelské �innosti a výsledky ošet�ovatelské pé�e,  

aby mohla být hodnocena efektivita ošet�ovatelské pé�e a proto poskytují rámec pro realizaci 

výzkum EBP. (Krautz, Van Horn, 2008, s. 18)  

     V diplomové práci bylo autorkou stanoveno n�kolik cíl�.  

     Prvním cílem bylo zjistit frekvenci výskytu diagnostických prvk� – rizikových faktor�

ošet�ovatelské diagnózy riziko porušení kožní integrity, 00047 u klient� hospitalizovaných  

na interních a chirurgických pracovištích, zda je mezi výskytem rizikových faktor� statisticky 

doložitelný rozdíl. Výsledky k cíli 1 jsou prezentovány v kapitole 2. 4 Výsledky výzkumu,  

s. 34 - 40. Cíl 1 byl spln�n. 

     Druhým cílem bylo zjistit, zda je mezi interními a chirurgickými pracovišti signifikantn�

rozdílné zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí a NIC ošet�ovatelských 

intervencí. Výsledky k cíli 2 jsou uvedeny v kapitole 2. 4 Výsledky výzkumu, s. 41 - 46. Cíl 2 

byl spln�n. 

     T�etím cílem bylo zjistit, zda je statisticky významný rozdíl mezi interními  

a chirurgickými pracovišti v zastoupení doporu�ených NOC hodnocených oblastí a NIC 

ošet�ovatelských intervencí ve vztahu k rizikovým faktor�m ošet�ovatelské diagnózy riziko 

porušení kožní integrity, 00047. Výsledky k cíli 3 jsou prezentovány v kapitole 2. 4 Výsledky 

výzkumu, s. 47 - 57. Cíl 3 byl spln�n. 

     Posledním cílem se autorka práce snažila zjistit, zda sestry z klinické praxe a studentky 

studijního programu Ošet�ovatelství FZS UPa jsou ochotny p�ijmout a používat doporu�ené 

NOC hodnocené oblasti a NIC ošet�ovatelské intervence pro ošet�ovatelskou diagnózu 00047 

p�i plánování, realizaci a hodnocení ošet�ovatelské pé�e. V p�ípad�, že rozhodnuté  

nebo ochotné nejsou, zjistit d�vody. Výsledky k cíli 4 jsou uvedeny v kapitole  

2. 4 Výsledky výzkumu, s. 58 - 59. Cíl 4 nebyl zcela spln�n, nebo	 do výzkumného šet�ení se 

zapojily pouze 4 studentky FZS UPa. Sestry z oslovených zdravotnických pracoviš	  

(fakultních nemocnic) ú�ast na výzkumném šet�ení odmítly.  
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zdravotnických obor�

NDNQI National Database of Nursing Quality Indicators, Národní 

databáze indikátor� kvality ošet�ovatelské pé�e 
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NIC Nursing Interventions Classification, Klasifikace 

ošet�ovatelských intervencí (Mare�ková, 2006, s. 61) 

NLK Národní léka�ská knihovna 

NNN NANDA - International, NOC, NIC 

NOC Nursing Outcomes Classification, Klasifikace výsledk�

ošet�ovatelské pé�e (Mare�ková, 2006, s. 71) 

PKN  Pardubická krajská nemocnice, a.s. 

RF rizikový faktor 

USA United States of America, Spojené státy americké 

vs. versus 
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P�íloha 1 - Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

k výzkumné �ásti diplomové práce NOC a NIC klasifikace u klient� s ošet�ovatelským 

problémem Riziko porušení kožní integrity.  

Vážená paní, Vážený pane,  

 obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci p�i �ešení výzkumného šet�ení, které je 

realizováno v rámci diplomové práce studentky Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice, Petry Stefanové. Výzkumné šet�ení je zam��eno na hodnocení ošet�ovatelských 

terminologií NANDA - International, NOC a NIC. Výsledky výzkumného šet�ení budou 

využity pro ú�ely diplomové práce.  

Rádi bychom pozorováním a dotazováním zjistili, které ošet�ovatelské intervence, 

�innosti sestry (NIC) mohou p�isp�t k �ešení potenciáln� deficitní pot�eby pacienta / klienta – 

Riziko porušení kožní integrity (NANDA - International) a které hodnocené oblasti (NOC) je 

vhodné u pacienta/klienta sledovat.   

Získané informace budou zapsány do hodnotících formulá��, ve kterých nebude 

uvedeno Vaše jméno, ani Vaše jiná identifika�ní data. Informovaný souhlas bude uchován 

odd�len� od hodnotících formulá�� a nebude zneužit proti Vaší osob�. V p�ípad�,  

že se spoluprací na výzkumu souhlasíte, prosíme Vás o podpis.  

Souhlasím s ú�astí na výzkumu      v Pardubicích, dne  

……………………………………                 …………………………………………

podpis pacienta / klienta        podpis investigátora/ky 
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P�íloha 2 - Žádost o provád�ní výzkumu v Pardubické krajské 

nemocnici, a.s.
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P�íloha 3 - Dotazník NOC

Verze dotazníku použitá pro pilotáž:

V p�ípad�, že byla zvolena hodnocená oblast (název a kód), zodpov�zte prosím 
následující otázky:

1. Z jakého d�vodu byla vybrána zmín�ná hodnocená oblast a indikátory? 

2. Zhodno�te prosím následující položky: 

2.1 srozumitelnost hodnocené oblasti (porozum�ní formulaci): P�i�a�te prosím stupe�
k dané kategorii: 1 snadná, 2 ani snadná ani obtížná, 3 obtížná

  a) název hodnocené oblasti 
  b) definice hodnocené oblasti 
  c) indikátory hodnocené oblasti 
  d) škály hodnocené oblasti 

2.2 aktuálnost hodnocené oblasti (obsah hodnocené oblasti vyhovuje sou�asné praxi, 
hodnocená oblast obsahuje dostatek informací pot�ebných k plánování, hodnocení  
a dokumentování poskytnuté pé�e): u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

  1 ano,         2 nejsem si jistá,        3 ne 

2.3 organizace formulá�e, grafická úprava: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

1 dobrá,        2 ani dobrá ani špatná,        3 špatná 

3. V jakých pravidelných �asových intervalech by podle Vás bylo vhodné hodnotit vybrané 
indikátory zmín�né hodnocené oblasti? 

4. V p�ípad�, že zmín�né hodnocené oblasti nebylo porozum�no, 

4.1 uve�te prosím, které �ásti nebylo porozum�no: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

a) název hodnocené oblasti 
  b) definice hodnocené oblasti 
  c) indikátory hodnocené oblasti (prosím uve�te konkrétní kód/y) 

  d) škály hodnocené oblasti (prosím uve�te konkrétní škálu/y) 

4.2 navrhn�te vhodn�jší formulaci té �ásti hodnocené oblasti, která dle Vašeho názoru 
nebyla srozumitelná: 

5. V p�ípad�, že obsah hodnocené oblasti nevyhovuje sou�asné praxi, které informace  
(event. indikátory) byste doplnila, zm�nila? 
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6. Na základ� zkušenosti s formulá�i hodnocených oblastí NOC, byla byste ochotna p�ijmout  
a b�žn� používat hodnocené oblasti NOC (v elektronické podob�) p�i plánování a hodnocení 
ošet�ovatelské pé�e o hospitalizované klienty/pacienty? U vybrané možnosti zaznamenejte 
k�ížek. 

1 ano,        2 nejsem rozhodnutá,         3 ne 

7. V p�ípad�, že nejste rozhodnutá nebo nemáte zájem používat hodnocené oblasti NOC  
p�i plánování a hodnocení ošet�ovatelské pé�e o hospitalizované klienty/pacienty, uve�te 
prosím d�vod. Co by Vás mohlo motivovat k jejich používání? 

Komentá�: 
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Verze dotazníku použitá pro výzkumné šet�ení:

V p�ípad�, že byla zvolena hodnocená oblast (název a kód), zodpov�zte prosím 
následující otázky:

1. Zmín�ná hodnocená oblast a indikátory byly vybrány, nebo� se vztahují k rizikovému 
faktoru: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

1 vliv chemických látek, 2 vliv exkret�, 3 velmi vysoký v�k, 
4 hypertermie, 5 hypotermie, 6 vlhkost (vzduchu),  
7 mechanické faktory,  8 vlhko (p�sobící na pokožku),  9 t�lesná imobilita, 
10 oza�ování, 11 vliv sekret�,  12 zm�ny v pigmentaci,  
13 zm�ny kožního turgoru, 14 vývojové faktory,  
15 nevyvážený nutri�ní stav,  16 zhoršená cirkulace,  
17 zhoršený metabolický stav, 18 snížené �ití, 19 imunologické faktory, 
20 vlivy medikace, 21 faktory navozující psychózu, 22 kostní výstupky 

2. Zhodno�te prosím následující položky: 

2.1 srozumitelnost hodnocené oblasti (porozum�ní formulaci): P�i�a�te prosím stupe�
k dané kategorii: 1 snadná, 2 ani snadná ani obtížná, 3 obtížná

  a) název hodnocené oblasti 
  b) definice hodnocené oblasti 
  c) indikátory hodnocené oblasti 
  d) škály hodnocené oblasti 

2.2 aktuálnost hodnocené oblasti (obsah hodnocené oblasti vyhovuje sou�asné praxi, 
hodnocená oblast obsahuje dostatek informací pot�ebných k plánování, hodnocení  
a dokumentování poskytnuté pé�e): u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

  1 ano,         2 nejsem si jistá,        3 ne 

2.3 organizace formulá�e, grafická úprava: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

1 dobrá,        2 ani dobrá ani špatná,        3 špatná 

3. V jakých pravidelných �asových intervalech by podle Vás bylo vhodné hodnotit vybrané 
indikátory zmín�né hodnocené oblasti? 

4. V p�ípad�, že zmín�né hodnocené oblasti nebylo porozum�no, 

4.1 uve�te prosím, které �ásti nebylo porozum�no: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

a) název hodnocené oblasti 
  b) definice hodnocené oblasti 
  c) indikátory hodnocené oblasti (prosím uve�te konkrétní kód/y) 

  d) škály hodnocené oblasti (prosím uve�te konkrétní škálu/y) 

4.2 navrhn�te vhodn�jší formulaci té �ásti hodnocené oblasti, která dle Vašeho názoru 
nebyla srozumitelná: 
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5. V p�ípad�, že obsah hodnocené oblasti nevyhovuje sou�asné praxi, které informace  
(event. indikátory) byste doplnila, zm�nila? 

6. Na základ� zkušenosti s formulá�i hodnocených oblastí NOC, byla byste ochotna p�ijmout  
a b�žn� používat hodnocené oblasti NOC (v elektronické podob�) p�i plánování a hodnocení 
ošet�ovatelské pé�e o hospitalizované klienty/pacienty? U vybrané možnosti zaznamenejte 
k�ížek. 

1 ano,        2 nejsem rozhodnutá,         3 ne 

7. V p�ípad�, že nejste rozhodnutá nebo nemáte zájem používat hodnocené oblasti NOC  
p�i plánování a hodnocení ošet�ovatelské pé�e o hospitalizované klienty/pacienty, uve�te 
prosím d�vod: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

1 vysoká pracovní zát�ž (fyzická, psychická)    
2 nedostate�ná motivace ze strany zam�stnavatele  3 administrativní zát�ž  
4 nedostate�ná praktická zkušenost s terminologiemi 5 nedostatek �asu 
6 terminologie není srozumitelná      
7 terminologie neodpovídá sou�asné praxi      
8 ned�v�ra v nezbytnost dokumentovat ošet�ovatelský proces standardizovanými 
terminologiemi 
9 jiné (prosím uve�te):  

8. P�edchozí zkušenost s ošet�ovatelskou terminologií NANDA – International, NOC, NIC:  
u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 
 1 ano   2 ne 

9. Vaše nejvyšší dosažené vzd�lání: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 
 1 st�edoškolské 2 vyšší odborné 3 vysokoškolské (Bc., Mgr.)   

4 specializa�ní vzd�lání (prosím uve�te): 

10. Délka praxe: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 
 a 0 – 5 let  b 6 – 10 let  c 11 – 20 let  d 21 let a více 

11. Osv�d�ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona  
�. 96/2004 Sb.: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 
 1 ano   2 ne

Komentá�: 
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P�íloha 4 - Dotazník NIC

Verze dotazníku použitá pro pilotáž:

V p�ípad�, že byla zvolena intervence (název a kód), zodpov�zte prosím následující 
otázky:

1. Z jakého d�vodu byla vybrána zmín�ná intervence? 

2. Zhodno�te prosím následující položky: 

2.1 srozumitelnost intervence (porozum�ní formulaci): P�i�a�te prosím stupe� k dané 
kategorii: 1 snadná, 2 ani snadná ani obtížná, 3 obtížná

  a) název intervence 
  b) definice intervence 
  c) �innosti sestry 

2.2 aktuálnost intervence (obsah intervence vyhovuje sou�asné praxi, intervence obsahuje 
dostatek informací pot�ebných k plánování a dokumentování poskytnuté pé�e):  
u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

  1 ano,         2 nejsem si jistá,        3 ne 

2.3 organizace formulá�e, grafická úprava: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

1 dobrá,        2 ani dobrá ani špatná,        3 špatná 

3. V p�ípad�, že zmín�né intervenci nebylo porozum�no, 

3.1 uve�te prosím, které �ásti nebylo porozum�no: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

a) název intervence 
  b) definice intervence 
  c) �innosti sestry (prosím uve�te konkrétní kód/y) 
  

3.2 navrhn�te vhodn�jší formulaci té �ásti intervence, která dle Vašeho názoru nebyla 
srozumitelná: 

4. V p�ípad�, že obsah intervence nevyhovuje sou�asné praxi, které informace (event. �innosti 
sestry) byste doplnila, zm�nila? 

5. Na základ� zkušenosti s formulá�i ošet�ovatelských intervencí NIC, byla byste ochotna 
p�ijmout a b�žn� používat intervence NIC (v elektronické podob�) p�i plánování a realizaci 
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ošet�ovatelské pé�e o hospitalizované klienty/pacienty? U vybrané možnosti zaznamenejte 
k�ížek. 

1 ano,        2 nejsem rozhodnutá,         3 ne 

6. V p�ípad�, že nejste rozhodnutá nebo nemáte zájem používat ošet�ovatelské intervence NIC  
p�i plánování a hodnocení ošet�ovatelské pé�e o hospitalizované klienty/pacienty, uve�te 
prosím d�vod. Co by Vás mohlo motivovat k jejich používání? 

Komentá�: 
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Verze dotazníku použitá pro výzkumné šet�ení:

V p�ípad�, že byla zvolena intervence (název a kód), zodpov�zte prosím následující 
otázky:

1. Zmín�ná intervence byla vybrána, nebo� se vztahuje k rizikovému faktoru: u vybrané 
možnosti zaznamenejte k�ížek 

1 vliv chemických látek, 2 vliv exkret�, 3 velmi vysoký v�k, 
4 hypertermie, 5 hypotermie, 6 vlhkost (vzduchu),  
7 mechanické faktory,  8 vlhko (p�sobící na pokožku),  9 t�lesná imobilita, 
10 oza�ování, 11 vliv sekret�,  12 zm�ny v pigmentaci,  
13 zm�ny kožního turgoru, 14 vývojové faktory,  
15 nevyvážený nutri�ní stav,  16 zhoršená cirkulace,  
17 zhoršený metabolický stav, 18 snížené �ití, 19 imunologické faktory, 
20 vlivy medikace, 21 faktory navozující psychózu, 22 kostní výstupky 

2. Zhodno�te prosím následující položky: 

2.1 srozumitelnost intervence (porozum�ní formulaci): P�i�a�te prosím stupe� k dané 
kategorii: 1 snadná, 2 ani snadná ani obtížná, 3 obtížná

  a) název intervence 
  b) definice intervence 
  c) �innosti sestry 

2.2 aktuálnost intervence (obsah intervence vyhovuje sou�asné praxi, intervence obsahuje 
dostatek informací pot�ebných k plánování a dokumentování poskytnuté pé�e):  
u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

  1 ano,         2 nejsem si jistá,        3 ne 

2.3 organizace formulá�e, grafická úprava: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

1 dobrá,        2 ani dobrá ani špatná,        3 špatná 

3. V p�ípad�, že zmín�né intervenci nebylo porozum�no, 

3.1 uve�te prosím, které �ásti nebylo porozum�no: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

a) název intervence 
  b) definice intervence 
  c) �innosti sestry (prosím uve�te konkrétní kód/y) 
  

3.2 navrhn�te vhodn�jší formulaci té �ásti intervence, která dle Vašeho názoru nebyla 
srozumitelná: 

4. V p�ípad�, že obsah intervence nevyhovuje sou�asné praxi, které informace (event. �innosti 
sestry) byste doplnila, zm�nila? 



90

5. Na základ� zkušenosti s formulá�i ošet�ovatelských intervencí NIC, byla byste ochotna 
p�ijmout a b�žn� používat intervence NIC (v elektronické podob�) p�i plánování a realizaci 
ošet�ovatelské pé�e o hospitalizované klienty/pacienty? U vybrané možnosti zaznamenejte 
k�ížek. 

1 ano,        2 nejsem rozhodnutá,         3 ne 

6. V p�ípad�, že nejste rozhodnutá nebo nemáte zájem používat ošet�ovatelské intervence NIC  
p�i plánování a hodnocení ošet�ovatelské pé�e o hospitalizované klienty/pacienty, uve�te 
prosím d�vod: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 

1 vysoká pracovní zát�ž (fyzická, psychická)    
2 nedostate�ná motivace ze strany zam�stnavatele  3 administrativní zát�ž  
4 nedostate�ná praktická zkušenost s terminologiemi 5 nedostatek �asu 
6 terminologie není srozumitelná      
7 terminologie neodpovídá sou�asné praxi      
8 ned�v�ra v nezbytnost dokumentovat ošet�ovatelský proces standardizovanými 
terminologiemi 
9 jiné (prosím uve�te):  

7. P�edchozí zkušenost s ošet�ovatelskou terminologií NANDA – International, NOC, NIC:  
u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 
 1 ano   2 ne 

8. Vaše nejvyšší dosažené vzd�lání: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 
 1 st�edoškolské 2 vyšší odborné 3 vysokoškolské (Bc., Mgr.)   
 4 specializa�ní vzd�lání (prosím uve�te): 

9. Délka praxe: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 
 a 0 – 5 let  b 6 – 10 let  c 11 – 20 let  d 21 let a více 

10. Osv�d�ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona  
�. 96/2004 Sb.: u vybrané možnosti zaznamenejte k�ížek 
 1 ano   2 ne

Komentá�: 
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P�íloha 5 - Formulá�e ošet�ovatelské diagnózy  

NANDA -International 

Verze formulá�e použitá pro pilotáž:

Potvrzení p�ítomnosti ošet�ovatelské diagnózy (NANDA - International) 

Rizikové faktory  
Ošet�ovatelská 

diagnóza  
Kód Definice 

vnit�ní (prosím 

specifikujte)

vn�jší (prosím 

specifikujte)  

Datum/�as 

potvrzení 

ošet�ovatelského 

problému  

vliv chemických 

látek  

zm�ny v 

pigmentaci 

vliv exkret�3  
zm�ny kožního 

turgoru4

velmi vysoký 

v�k 
vývojové faktory 

hypertermie5  

nevyvážený 

nutri�ní stav 

(nap�. obezita, 

vyhublost) 

 hypotermie6  
Zhoršená/snížená 

cirkulace 

vlhkost 

(vzduchu) 

zhoršený 

metabolický stav 

mechanické 

faktory 

(st�ižná síla –

tah vrstev 

pokožky oproti 

sob�  

p�i manipulaci 

s klientem, 

tlak, zábrany 

pohybu) 

 snížené �ití 

vlhko (p�sobící 

na pokožku) 

imunologické 

faktory 

t�lesná 

imobilita 
 vlivy medikace 

 oza�ování  

faktory 

navozující 

psychózu 

Riziko porušení 

kožní 

integrity1  
00047

Riziko 

nep�íznivé 

zm�ny 

struktury 

vrstev 

k�že2

vliv sekret�7  kostní výstupky8

  

Komentá�:  

                                                
1

Integritou se rozumí celistvost, neporušenost. VOKURKA, Martin; HUGO, Jan, a kol. Velký léka�ské slovník. s. 424. 
2

K�že je tvo�ena pokožkou, škárou, podkožím  - VOKURKA, Martin; HUGO, Jan, a kol. Velký léka�ský slovník, s. 495. 
3

Exkretem se rozumí vým�šek žlázy se zevní sekrecí, exkrecí se t�lo zbavuje odpadních látek  - VOKURKA, Martin; HUGO, Jan, a kol. 
Velký léka�ský slovník, s. 259. 
4

Turgorem se rozumí nap�tí k�že, které je dáno „napln�ním“ k�že tekutinou. Snížení turgor je patrný p�i dehydrataci  - VOKURKA, 
Martin; HUGO, Jan, a kol. Velký léka�ský slovník, s. 945. 
5

 Hypertermií se rozumí zvýšení vnit�ní teploty t�la nad normální rozmezí v d�sledku nepom�ru mezi tvorbou tepla v organismu a jeho 
ztrátami - VOKURKA, Martin; HUGO, Jan, a kol. Velký léka�ský slovník, s. 380. 
6

Hypotermií se rozumí pokles t�lesné teploty v d�sledku nadm�rných ztrát tepla (p�i podchlazení), p�i poruchách termoregulace  
nebo p�i t�žké hypotyreóze - VOKURKA, Martin; HUGO, Jan, a kol. Velký léka�ský slovník, s. 386. 
7

Sekretem se rozumí vým�šek, sekrecí jsou vylu�ovány látky (sekrety) pro t�lo pot�ebné - VOKURKA, Martin; HUGO, Jan, a kol. Velký 

léka�ský slovník, s. 827. 
8

RALPH, Sheila Sparks, et al. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2007 – 2008, s. 200; MARE�KOVÁ, Jana. Ošet�ovatelské 

diagnózy v NANDA doménách. s. 227. 
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P�íloha 9 - Jak postupovat p�i práci s formulá�i NNN 

Využití standardizovaných ošet�ovatelských terminologií  

NANDA - International, NOC a NIC v ošet�ovatelském procesu  

u klient�/pacient� hospitalizovaných na interních, chirurgických 

pracovištích 

NOC a NIC klasifikace u klient� s ošet�ovatelským problémem Riziko porušení kožní 

integrity (00047)  

Jak postupovat? 

1. Zeptat se klienta / pacienta, zda by m�l zájem ú�astnit se výzkumného šet�ení.  

Pokud ano, poskytnout klientovi / pacientovi �as, aby si mohl p�e�íst a podepsat 

informovaný souhlas (viz. formulá� Informovaný souhlas). 

2. Posoudit stav klienta/pacienta v�etn� posouzení stavu k�že, sliznic (viz. ošet�ovatelská 

dokumentace). 

3. Potvrdit p�ítomnost potenciálního problému klienta / pacienta – Riziko porušení 

kožní integrity (viz. formulá� Potvrzení p�ítomnosti ošet�ovatelské diagnózy  

NANDA - International). 

- P�i ov��ování p�ítomnosti ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity (00047) 

postupovat následovn�:  

 1. zjistit, zda se u klienta/pacienta vyskytují rizikové faktory (vnit�ní, vn�jší) 

 2. pokud byl nalezen minimáln� 1 rizikový faktor ov��it, zda stav klienta / pacienta 

skute�n� odpovídá ošet�ovatelské diagnóze, tedy definici 

3. v p�ípad�, že výsledek ov��ení je kladný, tedy potenciální problém je p�ítomen, 

zaznamenat datum a �as zjišt�ní do formulá�e1

- Pokud nebyl nalezen žádný rizikový faktor, potenciální ošet�ovatelská diagnóza  

se u klienta / pacienta nevyskytuje, vybrat jiného klienta / pacienta. 

4. Zvolit vhodné NOC hodnocené oblasti ve vztahu ke zjišt�ným rizikovým faktor�m 

ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity, 00047 (viz. Soubor formulá��

                                                
1

MARE�KOVÁ, Jana. Ošet�ovatelské diagnózy v NANDA doménách. s. 227. 
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doporu�ených NOC hodnocených oblastí k ošet�ovatelské diagnóze Riziko porušení kožní 

integrity, 00047). 

- Ze seznamu doporu�ených hodnocených oblastí NOC (tišt�ný formulá�, viz p�íloha 10 - 

Seznam NOC a NIC k ošet�ovatelské diagnóze Riziko porušeni kožní integrity, 00047) vybrat 

pouze ty hodnocené oblasti, které se vztahují k rizikovému faktoru / rizikovým faktor�m 

ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity (00047). 

- Ve složce klienta / pacienta (�íslo složky odpovídá po�adí klienta / pacienta, nap�. složka 

Subjekt 02 je ur�ena druhému za�azenému klientovi / pacientovi) vyhledat p�íslušnou NOC 

hodnocenou oblast (elektronický formulá� – MS Word) a zvolit indikátory, které budou  

u klienta / pacienta sledovány. Zvolené indikátory posoudit pomocí p�iložené škály / 

p�iložených škál (p�i�adit �íselnou hodnotu do pole p�íslušného indikátoru – první sloupec)  

a zaznamenat datum, �as. 

- Následn� vyplnit krátký dotazník související se zvolenou NOC hodnocenou oblastí. 

5. Zvolit doporu�ené NIC ošet�ovatelské intervence ve vztahu ke zjišt�ným rizikovým 

faktor�m ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity,  00047 (viz. Soubor 

formulá�� doporu�ených NIC ošet�ovatelských intervencí k ošet�ovatelské diagnóze Riziko 

porušení kožní integrity, 00047). 

- Ze seznamu doporu�ených ošet�ovatelských intervencí NIC (tišt�ný formulá�, viz p�íloha  

10 - Seznam NOC a NIC k ošet�ovatelské diagnóze Riziko porušeni kožní integrity, 00047) 

vybrat pouze ty intervence, které se vztahují k rizikovému faktoru / rizikovým faktor�m 

ošet�ovatelské diagnózy Riziko porušení kožní integrity (00047). Vybrat intervence,  

které plánujete provést za ú�elem odstran�ní, minimalizace vlivu rizikových faktor�. 

- Ve složce klienta / pacienta vyhledat p�íslušnou NIC intervenci (elektronický formulá� – MS 

Word), zvolit �innosti sestry, které budou u klienta / pacienta provedeny a zaznamenat datum, 

�as. 

- Následn� vyplnit krátký dotazník související se zvolenou NIC ošet�ovatelskou intervencí. 

6. Realizovat naplánované NIC ošet�ovatelské intervence (�innosti sestry). 

7. Op�t posoudit zvolené NOC hodnocené oblasti, zda došlo ke zm�n� ve stavu 

klienta/pacienta (viz. Soubor formulá�� doporu�ených NOC hodnocených oblastí 

k ošet�ovatelské diagnóze Riziko porušení kožní integrity, 00047). 
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- Ve složce klienta / pacienta vyhledat p�íslušnou NOC hodnocenou oblast (elektronický 

formulá� – MS Word) a pomocí p�iložené škály / p�iložených škál posoudit aktuální stav 

klienta / pacienta – vybrané indikátory (p�i�adit �íselnou hodnotu do pole p�íslušného 

indikátoru – druhý sloupec), zaznamenat datum a �as. 

Co znamená ID klienta a ID sestry? 

 ID klienta je �íslo, pod kterým budou data klienta / subjektu vyhodnocována. 

Identifika�ní kód (ID) klienta / pacienta se dopisuje do všech formulá��, se kterými se bude 

pracovat. 

Formát pro zápis: �íslo centra, interní / chirurgické odd�lení, standardní odd�lení / JIP, 

po�adí klienta / pacienta. 

 Centrum: 02 

Interní odd�lení: 11     Chirurgické odd�lení: 12  

 Standardní odd�lení: 21    JIP: 22 

Záznam by m�l vypadat následovn�: 

ID klienta: 02 11 21 01 v p�ípad�, že jde o interní odd�lení, standard, pacient je za�azen jako 

první (po�adí klienta / pacienta je 01) 

ID klienta: 02 11 22 01 v p�ípad�, že jde o interní odd�lení, JIP, pacient je za�azen jako první 

(po�adí klienta / pacienta je 01) 

ID klienta: 02 12 21 01 v p�ípad�, že jde o chirurgické odd�lení, standard, pacient je za�azen 

jako první (po�adí klienta / pacienta je 01) 

ID klienta: 02 12 22 01 v p�ípad�, že jde o chirurgické odd�lení, JIP, pacient je za�azen jako 

první (po�adí klienta / pacienta je 01) 

ID sestry je individuáln� zvolená kombinace �ísla a velkých písmen.  Umož�uje ur�it 

po�et sester / studentek, které se na výzkumu podílely. Každá sestra / studentka si zvolí 

vlastní identifika�ní kód, který dopíše do všech formulá��, se kterými bude pracovat. 

Formát pro zápis: libovoln� zvolené �íslo od 1 do 10, libovoln� zvolená 2 velká písmena 

abecedy (A – Z), bez diakritiky.  

P�íklad: ID sestry: 5 ZR 

V p�ípad� dotaz� m� neváhejte kontaktovat:  

e-mail: p.stefanova@centrum.cz     tel.:     776 825 116 
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Příloha 10 - Seznam NOC a NIC k ošetřovatelské diagnóze  

Riziko porušení kožní integrity, 00047 

Seznam doporučených hodnocených oblastí NOC k ošetřovatelské diagnóze  

Riziko porušení kožní integrity (00047) 

Kód 
Standardizovaný 

název 
Definice 

1105  Cévní p řístup 
pro hemodialýzu  Funkčnost místa p řístupu pro dialýzu    

0204  Fyziologické 
následky imobility  

Závažnost ohrožení fyziologických funkcí v důsledku porušené 
t ělesné hybnosti    

1106  Hojení popáleniny  Rozsah hojení v míst ě popáleniny    

0705  Lokalizovaná 
alergická reakce  

Závažnost hypersenzi tivní lokalizované imunitní reakce 
na ur čitý antigen z prost ředí (vn ějšího)    

1406   
Omezení 
sebepoškozování  

Individuální činnosti ovliv ňující jedince, aby se úmysln ě 
nezra ňoval (zran ění není smrtelné)    

0917  Periferní 
neurologický stav 

Schopnost periferního nervového systému p řenášet impulzy 
od a sm ěrem k centrálnímu nervovému systému    

1925  Prevence expozice 
slune čnímu zá ření  

Individuální činnosti, které mají  zamezit nebo omezit 
poškození k ůže a o čí  způsobené expozicí slune čnímu zá ření   

1922  Prevence 
hypertermie  

Individuální činnosti, které mají zamezit, odhalit 
nebo omezit ohrožení vysokou t ělesnou teplotou   

1923   Prevence hypotermie  Individuální činnosti, které mají zamezit, odhalit 
nebo omezit ohrožení nízkou t ělesnou teplotou   

1924  Prevence infekce  Individuální činnosti, které mají zamezit, odstranit 
nebo omezit ohrožení infekcí   

 1102  
Primární hojení 
rány   

Míra regenerace bun ěk a tkán ě, která následuje po zám ěrném 
uzav ření rány (suturou)   

0407  Prokrvení periferní 
tkán ě 

Dost ate čný tok krve malými krevními cévami kon četin, 
aby se udržela funkce tkán ě  

0416   
Prokrvení tkán ě 
na úrovni bu ňky  

Dostate čný tok krve v ob ěhovém systému, aby se udržela 
funkce na úrovni bu ňky   

1902   Provád ění prevence  Individuální činnosti, které maj í zamezit, odstranit 
nebo omezit upravitelné faktory ohrožující zdraví   

1107   
Rekonvalescence  
po popálenin ě 

Míra celkového fyzického a psychického uzdravení, 
které následuje po v ětší (velikostí, významem) popálenin ě  

 

 1103  
Sekundární hojení 
rány   Míra regenerace bun ěk a tkán ě v otev řené rán ě    

1615  Schopnost pe čovat 
o stomii  

Individuální činnosti, které mají udržet stomii funk ční, 
pokud jde o vyprazd ňování   

1004  Stav výživy  
Hranice, které nutrienty dosáhnou, aby pokryly meta bolické 
pot řeby organismu    

1005  
Stav výživy: 
Biochemické 
parametry  

Elementy t ělní tekutiny (krev) a biochemické ukazatele  stavu 
výživy    

 0706  
Systémová alergická 
reakce  

Závažnost hypersenzitivní systémové reakce imunitní ho 
systému na ur čitý antigen z vn ějšího prost ředí   

0113  Tělesné stárnutí   Normální t ělesné zm ěny, které se objevují b ěhem p řirozeného 
procesu stárnutí    

1101  Tkáňová integrita: 
Kůže a sliznice  

Neporušená struktura a normální fyziologická funkce  k ůže 
a sliznic     

1908   Vyhledávání rizika  Individuální činn osti, které mají ur čit faktory ohrožující 
osobní zdraví   

0703  Závažnost infekce  Závažnost infekce a p řidružených p říznak ů    

0603  Závažnost p řetížení 
tekutinou  

Závažnost nadbytku intracelulární a extracelulární tekutiny 
v t ěle   

0203  
Změna polohy t ěla 
za hájená klientem/ 
pacientem 2 

Schopnost samostatn ě zm ěnit vlastní polohu t ěla s nebo bez 
podpůrného prost ředku (nap ř. hrazda, žeb ří ček)    

  

                                                 
2 MOORHEAD, Sue, et al. Nursing Outcomes Classification (NOC), 4th ed., s. 814. 
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Seznam doporu�ených ošet�ovatelských intervencí NIC k  ošet�ovatelské diagnóze 

Riziko porušení kožní integrity (00047) 

Kód 
Standardizovaný 

název 
Definice 

0224
Kinezioterapie3: 

Hybnost kloubu
Aktivní nebo pasivní pohyb t�la s ú�elem udržet nebo obnovit 

flexibilitu kloubu   

0221 Kinezioterapie: Ch�ze

Poskytnutí podpory a pomoci pacientovi p�i ch�zi b�hem lé�by a 

v období rekonvalescence 
(po nemoci, úrazu), aby se zachovaly nebo obnovily pacientovy 

spontánní/autonomní a volní t�lesné funkce

  

0222
Kinezioterapie: 

Rovnováha 
Použití p�esn� stanovených �inností, držení t�la a pohyb�

s ú�elem udržet, posílit nebo obnovit rovnováhu   

0226
Kinezioterapie: �ízení 

sval�
Použití specifických �inností nebo cvi�ebních protokol� s ú�elem 

posílit nebo obnovit �ízený pohyb t�la

6550  Ochrana p�ed infekcí Prevence a v�asné odhalení infekce u rizikového pacienta

6570

Opat�ení týkající 

se kontaktu 

s latexem
Omezení systémové reakce na latex

4070
Opat�ení týkající 

se krevního ob�hu
Ochrana lokalizované oblasti s omezeným prokrvením

3584
Pé�e o k�ži: Lokální 

ošet�ení 

Aplikace lokálních látek nebo zacházení s prost�edky tak, 

aby se podpo�ila kožní integrita 

a minimalizovalo se poškození k�že

1660 Pé�e o nohy 
Udržování �istoty a vyšet�ování nohou pohledem za ú�elem 
odpo�inku, �istoty a zdravé k�že 

3660 Pé�e o ránu Prevence raných komplikací a podporování hojení rány

3440 Pé�e o �eznou ránu
�išt�ní, sledování a podporování hojení �ezné rány, která je 

uzav�ena stehy, klipy 

nebo svorkami

0480 Pé�e o stomii 
Udržení vyprazd�ování prost�ednictvím stomie a pé�e o tká� v okolí 

stomie 

0764
Pé�e o vlhký 

imobiliza�ní obvaz
Pé�e o nový imobiliza�ní obvaz b�hem fáze sušení

3420
Pé�e p�ed a po 

amputaci
Podpora t�lesného a duševního uzdravení p�ed a po amputaci �ásti 

t�la

3500
Pé�e p�i p�sobení 

tlaku
Minimalizace p�sobení tlaku na �ásti t�la

3350 Pé�e p�i sv�d�ní Prevence a ošet�ení sv�d�ní

0940
Pé�e p�i trakci/ 

imobilizaci

Pé�e o pacienta, který má trakci a/nebo stabiliza�ní pom�cku, 

která imobilizuje 

a stabilizuje �ást t�la

2316 Podání léku na k�ži P�íprava a aplikace lék� na k�ži

0200 Podpora cvi�ení
Podpora pravidelné fyzické aktivity, aby se udržela 
nebo zvýšila fyzická zdatnost (fitness) a zdraví jedince

0201 Podpora posilování
Podpora pravidelného cvi�ení proti odporu, aby se udržela nebo 

zvýšila svalová síla jedince

0840 Polohování
Promyšlené umíst�ní pacienta nebo �ásti jeho t�la za ú�elem 

zlepšení fyziologické a/nebo psychické „pohody“

0910
Použití podp�rného 

prost�edku

Stabilizace, imobilizace a/nebo ochrana poran�né �ásti 

t�la podp�rným prost�edkem 
(nap�. dlahou, ortézou)

6650 Pozorování 
Zám�rné a pokra�ující získávání, interpretace a syntéza dat 

o pacientovi, která jsou nezbytná 

pro klinický úsudek

3590 Pozorování k�že
Sb�r a analýza dat o pacientovi nezbytných pro udržení kožní a 

slizni�ní integrity

6540 Prevence infekce 
Minimalizace pr�niku infek�ního agens do makroorganismu 

a minimalizace jeho p�enosu 

3540 Prevence dekubit�
Prevence dekubit� u jedince, který má vysoké riziko vzniku 
dekubit�

3480
Sledování dolních 

kon�etin 
Sb�r, analýza a použití dat o pacientovi, aby se rozt�ídila rizika

a zabránilo se zran�ní dolních kon�etin 

0762
Udržovací pé�e 

o imobiliza�ní obvaz
Pé�e o imobiliza�ní obvaz po fázi vysušení

5603 Výuka pé�e o nohy4
P�íprava rizikového pacienta a/nebo jeho životního partnera 

k preventivní pé�i o nohy   

                                                
3 Kinezioterapie – lé�ebná t�lesná výchova je nej�ast�ji používaná metoda lé�ebné rehabilitace, využívá prokazateln� efektivních pohyb� za 
ú�elem udržet ohrožené funkce t�lesných ústrojí nebo získat zp�t funkce, které byly ztraceny - DVO�ÁK, Radmil. Základy kinezioterapie, 3. 
vyd., s. 22. 
4 Evolve : NIC Interventions Linked to 2007-2008 NANDA-I Nursing Diagnoses [online]. 2008 [cit. 2008-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://evolvels.elsevier.com/section/default.asp?id=1343_global_0001>.


