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Abstrakt 

Popisný příspěvek se na základě stručného orientačního přehledu historického vývoje 

ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání zamýšlí nad otázkou dalšího postupu v této 

profesi a vědním oboru. Od překotných počátečních kroků entuziastických a přesvědčených 

sester, které na úkor osobních potřeb se neúnavně podílely na rozvoji moderního 

ošetřovatelství směřujícího k evropské, a světové úrovni, se v současné době zdá, že vývoj a 

implementace ošetřovatelství do praxe se zastavili i po dvaceti letech velkého úsilí. A opět 

stojí na rozhraní. Který směr je správný? Na toto dilema je možné se dívat jako na rovnováhu 

mezi teorií a praxí a také z pohledu vztahu mezi humanismem a pragmatismem. Za jejich 

představitele v tomto příspěvku považujeme čas a finance. Pokládáme si mnoho otázek, na 

které těžko hledáme správné odpovědi. Stejně tak na otázku, kterého ze směrů humanismu či 

pragmatismu se máme držet. 

 

Klí čová slova: Ošetřovatelství. Profese. Výkon. Proces. Lidská bytost. 

 

Text práce 

V prvopočátcích života homo sapiens podal člověk vodu žíznícímu, jídlo hladovému, 

oděv tomu, komu byla zima, lůžko a přikrývku znavenému a nemocnému.Později našel čas 

přiložit obklad, obvázat ránu, poskytnout teplou láhev do lůžka, pomohl s vyprázdněním. 

Neuvažoval o tom, zda má či nemá tak činit, nečekal, až mu někdo přikáže. Bylo to z 

přesvědčení. Cítil, že je to potřeba. Poskytnutí pomoci bylo zcela přirozené. Postupem času se 

k těmto činnostem přidala asistence lékařům při jejich léčebných intervencích, účelné 

poskytnutí umyvadla s vodou, mýdla a ručníku, dnes bychom řekli k zajištění bariérové péče. 

Tento způsob práce pečujícího personálu se stal samozřejmým a také se samozřejmým stalo 

požadování dalších a dalších „pro lékaře nepodstatných činností“ od sester ať 

administrativních nebo odborných (Bártlová, Chloubová, Trešlová, 2010). Snad proto 

můžeme od sester slýchat, že „nemají čas“. 
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 Říká se, že dříve měly sestry více času na péči než nyní, protože dnes „ztrácejí čas“ 

s navýšenou administrativou. Jak to však bylo s časem sester, které neměly pomůcky na jedno 

použití? Bez centrální sterilizace, myly, dezinfikovaly, vařily, sušily nástroje, rektální rourky, 

cévky. Stejně pečovaly o infuzní hadičky, jehly, stříkačky, vymývaly skleněné transfuzní 

láhve, praly rukavice, žínky a gumové podložky, přišívaly tkanice a spravovaly prádlo, 

skládaly čtverce a tampony, stáčely elastická obinadla, klepaly matrace. Dezinfikovaly 

povrchy, myly skleničky a tácky na nočních stolcích, porcovaly a servírovaly jídlo. Ručně 

odsávaly redonovy láhve, praly kolostomické pásy. Jistě jsme nevyjmenovaly všechny 

činnosti, s kterými se dnes již sestry nesetkávají. Pomůcky na jedno použití neexistovaly. Jak 

zvládly při tom všem pečovat o nemocné? Kde na přímou péči braly čas? Bylo to snazší, 

protože řádové sestry obětovaly všechen čas kromě modliteb pacientům? Civilní sestry 

přebíraly jejich vzor a harmonogram práce a až později, postupně docházelo k tomu, že měly 

sestry více času na svůj osobní život (Kafková, 1992; Staňková, 1996).  Může říci, že tím 

přestaly mít dostatek času na pacienty?  

Této problematice se věnoval nestor vysokoškolského studia ošetřovatelství v 

Československu profesor Pacovský v nemalém počtu svých publikací, např. O moderním 

ošetřovatelství. V 70. a 80. letech minulého století se intenzivně společně se svými 

nejbližšími spolupracovníky docentem Jiřím Neuwirthem, docentkou Martou Staňkovou a 

docentkou Alenou Mellanovou zabýval nutností změny jak vzdělávání, tak praktického 

poskytování ošetřovatelské péče. Na řadě výsledků výzkumných prací domácích i 

zahraničních klesl poměr času přímo poskytované ošetřovatelské péče pacientům hluboko pod 

50 %.  „Sestra je nucena vykonávat stále více odborných činností na úseku vyšetřování - 

diagnostiky a léčení. Pracovní postupy i vlastní úkony jsou v těchto oblastech stále náročnější 

a zabírají více času. Tak se omezuje kruh vlastní ošetřovatelské péče. To si nemocní brzy 

uvědomují a nedostatek ošetřovatelské péče více či méně pociťují a projevují (Pacovský,1981, 

s. 57)“. 

 K tomu, aby sestry dosáhly úroveň a profesní prestiž jako v západních zemích po roce 

1989, volaly po nových pomůckách na jedno použití, pak po pomůckách pro inkontinentní, 

pak po pomůckách usnadňující zvedání, přemisťování a manipulaci nesoběstačných 

nemocných, po snížení počtu pacientů na jednom pokoji. Přes naplnění těchto přání ke 

spokojenosti sester nedošlo a stále, jak říkají, není čas na pacienty. Pomůcek je málo, protože 

jsou drahé. Zvedáky jsou příliš velké a nevejdou se do uliček mezi lůžka na pokoji, nebo se 

sestrám zdá, že manipulace pomocí zvedáků je zdlouhavá a ztrácí tím čas. 
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 Aby došlo ke změně od ošetřovatelství zaměřeného na výkon [o což se do určité míry 

snažily již sestry, které poznala A. Masaryková již v roce 1922, jak uvádí Kafková, (1992)] na 

ošetřovatelství zaměřené na pacienta, bylo nutné změnit metodu práce sester, kterou je nyní 

ošetřovatelský proces (Tóthová a kol. 2009). Přesto se stále setkáváme i s funkčním systémem 

zjednodušeně řečeno provedení výkonů. Ošetřovatelský proces je z velké většiny sester 

hodnocen (často z důvodu nepochopení jeho cíle a významu) tak, že je „sice fajn, ale není na 

to čas“. Také jeho nezbytná součást – ošetřovatelská dokumentace vede často k vyjádření 

sester, že „ ty papíry odvádějí od pacienta, i když na druhé straně se volá po tom, abychom 

trávily více času s pacientem“(Bártlová, Chloubová, Trešlová, 2010).   

 K naplnění a realizaci ošetřovatelského procesu je však třeba použít ¾ myšlení a ¼ 

dělání - činnosti (Trešlová, 2003). Jeho významnou součástí je uvažování a komunikace s 

pacientem ve všech jeho fázích včetně dokumentování, kde je možné sledovat vývoj a 

účinnost ošetřovatelských intervencí. Ošetřovatelská činnost, která se také v současnosti 

dostává do popředí je edukační činnost sestry/porodní asistentky včetně její dokumentace. 

Edukační činnost má sestra/porodní asistentka zařazovat při příjmu, během hospitalizace i 

před propuštěním. Kde vzít čas na to si sednout s pacientem a provést edukační proces s 

dodržením všech jeho zásad a to především vnímat a pracovat s aktuálním stavem člověka – 

klienta, který je ovlivněn chorobným stavem, změnou prostředí a životní situací, ze které je 

právě vytržen? Jak je to s terapeutickou komunikací, která je také součástí ošetřovatelské péče 

a je zakotvena v Koncepci ošetřovatelství? Na co je čas v ošetřovatelství, když není čas na 

ošetřovatelský proces, edukaci, komunikaci, terapeutickou komunikaci a dokumentaci?  Čeho 

se tedy sestry/porodní asistentky mají držet, teorie, vědy, či pracovat tak, „aby se vlk nažral a 

koza zůstala celá“ - polovičatě? Pacovský říká, že „Věda v ošetřovatelství není ovšem 

všemocná. Nelze od ní očekávat, co poskytovat nemůžeme, a říkat pak, že nás zklamala. Věda 

klame, jen když se jí špatně tážeme. Ošetřovatelství je totiž nejen vědou, ale i uměním. 

Vyžaduje cit a lásku k lidem. Vyznačuje se tím, že vědu eticky umožňuje. Nemocný potřebuje 

současně teoreticky vzdělaného, vědecky vyzrálého a jednajícího odborníka, a současně i 

člověka – sestru, která rozptýlí jeho obavy, zažene jeho smutek, dá mu naději. Taková 

symbióza tvoří vrchol ošetřovatelství (Pacovský, 1981, s. 17)“. Jinými slovy vyjadřuje 

rovnováhu humanismu a pragmatismu. Tedy existující pravila, zákony a doporučení, které 

nelze obejít a zároveň určitou míru umění, snad můžeme říci vztahu, vyjádřeném a 

poskytovaném komunikačními dovednostmi a to především nasloucháním ve snaze pochopit 

a porozumět člověku s cílem vybrat a použít efektivní intervenci v dalším postupu 

poskytované péče. Podobně se ve svém šetření Hauserová zabývá otázkou, zda 
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v ošetřovatelství je, nebo má být humanistickou či pragmatickou disciplínou (Hauserová, 

2012). Ve velmi zajímavé práci v závěru shrnuje že, „Je zřejmé, že v ošetřovatelství je 

rozhodně místo pro oba tyto filosofické směry a nelze jednoznačně říci, který z nich v 

současné ošetřovatelské praxi převládá. Zároveň není ani jednoznačný názor sester na jejich 

uplatňování. Vyplývá, že toto je vždy záležitost individuální, s ohledem na okolnosti a čas. 

Jednoznačně ovšem respondentky uvádějí nedostatek času na pacienty, přetíženost a tím i 

ovlivnění své práce. Nedostatek času, únava, vyčerpanost se v odpovědích respondentek 

vyskytuje velmi často (Hauserová, 2012, s. 96)“.  

Pacovský se tedy vyjadřuje již před třiceti lety k ošetřovatelství jako celku vzájemného 

propojení vědy, teorie, etiky a osobnosti sestry, které působí v oblasti psychosociální 

terapeutickou komunikací. Jak můžeme však v současné době rozumět situacím, kdy od 6:40 

do 8:00 je ve sprše vykoupáno šest až devět nesoběstačných a ležících pacientů z oddělení se 

30 pacienty? „Nemáme čas, je třeba chvátat, máme další práci, kterou musíme stíhat potom“. 

Je taková „celková koupel“ příjemnou záležitostí, nebo noční můrou pro pacienta? Jak máme 

rozumět tomu, že je v koupelně přítomno dva i více obnažených pacientů najednou? Jak 

rozumět tomu, že jsou stále ještě situace (popisovány před 20 lety Staňkovou), že při ranní 

toaletě sestra sbírá umyvadla ostatním, částečně soběstačným, pacientů s čistou vodou s 

otázkou. „Už jste hotová, že?  „No jinak to nestíháme“. „Nemáme jenom vás“. Je to etický, 

humánní, holistický přístup? Kolik času potřebuje sestra k nakrmení šesti nesoběstačných, 

nespolupracujících pacientů s poruchou polykání, tak aby na ně nechvátala a umožnila jim 

sníst celou porci a v případě teplého pokrmu, aby zůstal teplý až do konce? Podobně se 

můžeme ptát i na polykání léků a čekání na kontrolu, zda se léky podařilo pacientovi 

spolknout. Na to není čas. Jak je zachována důstojnost člověka, jeho autonomie, a lidská 

práva v ústavním zařízení? Můžeme mluvit o profesionálním přístupu, když nesoběstačným 

pacientům se nedostává základní a kvalitní ošetřovatelské péče (dostat najíst, napít, být v 

čistotě). Tyto každodenní situace vyvolávající nepříjemné pocity zklamání, selhání, 

beznaděje, ponížení a nenaplnění, snadno mohou vést k obranným reakcím člověka. Pak se 

setkáváme s fenoménem násilí a agrese jak z pozice pacientů, tak ze strany zdravotnických 

pracovníků, jak je sleduje a popisuje Pekara (2011). 

Jedním z charakteristických znaků moderního ošetřovatelství je zajištění a podpora 

soběstačnosti pacienta. Sestra nemá čas čekat, až se pacient umyje sám…. Co tedy zbývá z 

toho, na co má sestra čas? Ani na základní péči? Na co, že to tedy má sestra čas? Zdá se, že 

zbývá zpracování vizity – ordinací lékaře, příprava a aplikace léků, injekce, infuze, převazy, 

péče o vstupy a zajištění vyšetření a zápis kódů pro pojišťovnu. To vše je bez efektivní 
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komunikace pro pacienty velmi zatěžující situací, která způsobuje poruchu potřeby jistoty a 

bezpečí a z důvodu nemožnosti rozhodovat (sestra hlásí: „Nesu vám léky, odeberu vám krev, 

píchnu vám injekci…“), poruchu potřeby uznání a sebeúcty i autonomie. Nespokojenost či 

ponížení snadno může přejít k agresivnímu chování. Nedostáváme se opět zpět o 80 let, kdy 

sestra plnila pouze ordinace?   

Bezpečí je v současnosti další aktuální oblastí, kterou se zdravotnický management i v 

souvislosti s akreditacemi zabývá. Není tím myšleno jenom krvavé poranění, úraz, pád, 

porušení bariérové péče, ale také pocit bezpečí resp. saturace této potřeby. Pokud nemáme čas 

na výše uvedené ošetřovatelské kompetence, musíme si být také vědomi, že nesaturujeme 

potřebu jistoty a bezpečí, ba naopak, podporujeme její porušení. Jde v tom případě o vědomé 

poškozování, vědomou neprofesionální péči v oblasti etické i právní. „Z hlediska nemocného 

je adekvátní taková péče, při níž se sám cítí dobře, má pocit uspokojení potřeb, pocit bezpečí 

a sympatické odezvy. Nekompletní pokrytí potřeb nemocného je znakem defektní péče 

(Pacovský, 1981, s.19)“. 

Ošetřovatelství jako profese se stále vyvíjí a pravděpodobně můžeme očekávat, že 

proces vývoje bude pokračovat tak, jak se vyvíjí společnost a životní podmínky. “Na sestru se 

kladou stále nové a nové nároky. Některé představy o ošetřovatelství a vzory chování z 

minulosti přežívají do dnešních dnů a dostávají se do střetu s moderní dobou a prožíváním 

role sestry jako moderní ženy“ (Pacovský, 1981,s.47; Drábková, Trešlová, 2011). 

Chtějí mít sestry v současné uspěchané a přetechnizované době více času na pacienty? 

Chtějí trávit více času s pacienty? Vidí naplnění své profese mezi pacienty při saturaci jejich 

potřeb, nebo věří, že si se vším poradí dobře naprogramované monitory, infuzní pumpy, 

lineární dávkovače, materiály pro vlhké hojení ran… a, že základní ošetřovatelská péče patří 

do kompetence nižšího zdravotnického personálu, event. zdravotnických asistentů? Chtějí mít 

sestry čas na charakteristické kompetence, tak jak jsou uvedeny v Koncepci ošetřovatelství?  

Nebo to, že „ není čas“, je obranná reakce, která již preventivně odráží přijetí jakékoli změny? 

Opravdu není na nic čas, nebo je to jenom pohodlnější, rychlejší a jednoduší?  

Mluví se o navýšení kompetencí sester. O jaké kompetence se jedná? Nebylo by 

vhodné navýšit realizaci kompetencí sestrám náležejících tak, aby to přineslo větší uspokojení 

a tím saturaci potřeb pacientů jako hlavní cíl ošetřovatelského procesu a sestry se nemusely 

stydět za to, že jsou představitelkami této profese? Jak je možné, že se některé základní 

ošetřovatelské činnosti sester, jako je hygienická péče, úprava lůžka, krmení pacienta stala 

doménou pouze ošetřovatelek a sanitárek? Nemají sestry čas? Kdo tedy kompetentně hodnotí 

stav pacienta? Vysokoškolsky vzdělaná sestra na základě zprostředkovaných informací? 
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Vysokoškolsky vzdělaná sestra není na vyšším stupni společenského žebříčku jen proto, že 

má titul, ale proto, že absolvovala kvalifikační studium a je odpovědná za poskytovanou 

ošetřovatelskou péči. Bez přímého kontaktu s pacientem tuto péči nemůže efektivně plánovat, 

hodnotit výsledky aplikovaných ošetřovatelských intervencí ať již realizované sestrou, 

zdravotnickým asistentem nebo sanitářem. Narůstající administrativa, o jejíchž některých 

částech bychom mohli diskutovat, zda souvisí s ošetřovatelskou péčí a nemohla-li být 

prováděna administrativní pracovnicí, se v posledních letech dostala na první místo a pak až 

je péče o pacienta; ,,mám odškrtnuto a tím pádem i splněno“. Při auditu všichni dělají odborné 

výkony tak, jak se má, ale nikdo nesleduje komunikaci, přístup k pacientovi, ale pouze 

správnost provedeného výkonu.  

Jsme opět u otázky: „Je opravdu málo sester?“ Tato otázka vůbec není tak nová a 

aktuální, jak by se mohlo zdát. Podle Pacovského byla skutečností již na přelomu 70. a 80. let. 

Popisuje ji jako klíčový problém moderního ošetřovatelství. Usuzoval že, “Svou významností 

a složitostí přesahuje možnosti zdravotnictví a stává se celospolečenskou záležitostí 

(Pacovský 1981, s. 54)“.  

Druhou stranou stejné mince je kvalifikační příprava budoucích sester. Vyučující jsou 

odpovědni za to, co vyučují. Předpokládáme, že není možné učit něco jiného, než je uvedeno 

v Koncepci ošetřovatelství a v zásadních dokumentech jako je Ošetřovatelství v akci, 

Strategické dokumenty. Pokud v učebnicích a odborných časopisech čteme o tom, že ve druhé 

polovině 20. století se ošetřovatelství v naší zemi nemohlo rozvíjet tak jako v západních 

zemích, mimo jiné z důvodu tehdejšího vzdělávacího systému a přerušení kontaktů s ICN 

(Kafková 1992), je přirozené, že nyní vzdělávání sester vychází z doporučení Evropské unie, 

výzkumných studií i teoretických poznatků dlouholetých zkušeností sester ze zemí, kde k 

přerušení vývoje ošetřovatelství nedošlo. Studenti/ky jsou vedeni/ny nejen v teoretické výuce, 

ale především v praktické výuce osvojovat si zásady moderního profesionálního 

ošetřovatelství. Mají využívat ošetřovatelské standardy, orientovat se na saturaci potřeb 

pacientů, vést efektivní komunikaci a proto nespěchat, vysvětlovat, vyčkat na reakce a 

vyjádření pacienta apod. Při praxi se setkávají s naprostým opakem. Často se ptají proč je to 

jiné ve škole a jiné v praxi? Jsou velmi kritičtí k personálu, ale většina z nich posléze zajede 

do stejných kolejí nebo raději opustí obor. Mají v praxi vzory, podle kterých se mohou 

adaptovat a rozvíjet? Studenti/ky se setkávají s tím, že tento „učebnicový, školský“ přístup je 

na posměch (studentů i vyučujících) z pohledu sester, které takto pracovat nemohou, nebo 

nechtějí? Často pak slyší: „Ona jim praxe ukáže, že to tak nejde!“   
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Stejně tak jako ošetřovatelství se změnila i pedagogika a didaktický přístup v procesu 

vzdělávání. Proto vyučující se studenty hodně diskutují, analyzují jednotlivé situace, 

provádějí a vyžadují reflexi. To vše z důvodu, aby se budoucí sestry naučily přemýšlet o tom, 

co, proč a jak dělají. Tím se mají vyhnout bezmyšlenkovité rutině, zapojit kritické myšlení, 

zvýšit samostatné uvažování a rozhodování. Je přirozené, že při těchto diskusích se 

studenti/ky ptají: „Jak to že…? Proč? Jak je možné že…?“  Otázky jsou ale i jiné. „Proč nás to 

učíte, když to tak není?“ A následují osobní vyjádření postojů. „Já taková nikdy nebudu.“ 

„Vidím, že to stejně jinak nejde.“  „Já se těm sestrám nedivím.“  „Stejně nic jiného nezbude.“ 

Je velmi těžké hledat odpověď, která by „zhojila“ poraněné emoce studentů/ek, vysvětlila a 

podpořila etický přístup, profesní hodnoty a podpořila ošetřovatelství jako humánní, 

holistickou disciplínu ve světle reality. Jaké kvalifikační, jaké celoživotní vzdělávání sester a 

manažerů/ek pomůže? Koho tedy vzděláváme a připravujeme pro praxi? 

Je třeba něco měnit? Co je třeba změnit? Kdo to má změnit? Kdo má změnu iniciovat? 

Ministerstvo? Vedení nemocnic, akciových společností? Vrchní sestry, řadové sestry? 

Pojišťovny? Školy, univerzity, fakulty nebo firemní akademie společností vyrábějící 

zdravotnické pomůcky? Vyučující, sesterské organizace, komora? Studenti? Kdy? Jak dlouho 

čekat, na co musíme čekat, co se musí stát, aby sestry měly čas na realizaci svých 

kompetencí? Jak můžeme mluvit o tom, že je poskytována profesionální ošetřovatelská péče? 

Má vysokoškolsky vzdělaná sestra v praxi šanci? Může si dovolit přenést do praxe své 

vědomosti a dovednosti získané ve škole nebo je „pohlcena a odzbrojena zavedenou rutinou“ 

a jejím snahám o změnu se mnoho lidí pouze pousměje? Jaké je postavení současných sester a 

jak jsou vnímány v povědomí lékařů a v širokém povědomí veřejnosti? Může sestra v běžné 

praxi, pracovat na základě ošetřovatelského procesu, nebo napřed musí splnit veškeré úkoly, 

příkazy a ordinace, a když po tom všem má ještě čas a hlavně chuť či sílu, tak si může dělat 

ten „svůj ošetřovatelský proces“? Kolik, je oddělení, kde jsou sestry rovnocenným partnerem 

lékaře a jejich práce je co do důležitosti hodnocena stejně, jako ta lékařská? Kolik lékařů 

dokáže odpovědět na otázku „Co je to ošetřovatelský proces a zda ho sestry na jeho oddělení 

provádí“? Kolik lékařů se vyzná v ošetřovatelské dokumentaci a ví co, tam může najít a 

použít pro svoji práci? Kolik lékařů již nevnímá sestru jako jemu odborně podřízenou 

pracovnici, která musí bezvýhradně plnit jeho příkazy a kolik jich je ochotno připustit, že s 

rozvojem moderního ošetřovatelství jsou partnery odpovědnými za svoji odbornost v rámci 

poskytované zdravotní péče? (Bártlová, Chloubová, Trešlová, 2010). 

„Je povinností organizátorů zdravotnictví i těch, kteří přímo řídí ošetřovatelské služby, 

vytvořit takové podmínky, aby se sestra mohla věnovat především nemocnému. Zatím tomu 
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tak není“ říká Pacovský (1981, s. 58) již v roce 1981. V těchto slovech autor vyjadřuje 

myšlenku autonomního postavení sestry v její vlastní profesi. Je to sestra, která musí z 

profesionální role obhájkyně práv, hájit zájmy pacienta. Dále v roli rozhodovatelky 

prosazovat zajištění saturace potřeb pacienta jako lidské bytosti a to nejen při každodenní 

organizaci ošetřovatelského procesu jako metody práce sestry, ale také při managementu 

ošetřovatelského týmu. A také (a tato role sestry v naší zemi je více méně společnosti 

neznámá) prosazovat důležitost ošetřovatelství mezi ostatními vědními obory a ve společnosti 

vůbec. Na tomto místě je nutné upozornit, že tuto činnost sestra neprovádí ve prospěch svůj, 

či samoúčelně pro zviditelnění ošetřovatelství, ale právě pro zkvalitnění péče o člověka, který 

nechce, nemůže nebo neumí o sebe pečovat sám ve zdraví i nemoci. 

V současné době probíhají akreditace zdravotnických zařízení, které mají zajistit či 

zvýšit kvalitu poskytované zdravotní péče. Na tomto procesu, přestože se týká každého 

pracovníka, se s velkou převahou podílejí sestry (jen další velmi obsáhlá a časově náročná 

povinnost sestry). Je otázkou, do jaké míry a zda se tento proces věnuje ukazatelům aktivní 

ošetřovatelské péče, který je jejím charakteristickým atributem moderního ošetřovatelství. 

Aktivní ošetřovatelskou péčí rozumíme „bezprostřední osobní kontakt sestry s nemocným, a 

kvalitu a kvantitu tohoto kontaktu (verbálního i neverbálního). Aktivní sestra je ta, která má 

„vnit řní potřebu“ být u nemocného. Aktivní ošetřovatelství musí mít vhodné podmínky, aby 

se realizovalo. Takové podmínky se vytvářejí systémem promyšlených organizačních a 

technických opatření (Pacovský, 1981,s.60)“. Tak jak čteme v publikaci „O moderním 

ošetřovatelství“ studenti jsou nyní připravování na zvyšující se požadavky s ohledem na vývoj 

profese i společnosti. Je kladen větší důraz na rozvoj osobnosti, způsob myšlení, motivaci, 

aktivitu, samostatnost, tvořivost, sebereflexi a tím posílení psychologicko- sociálních rolí a 

intervencí sestry. Na základě výše uvedeného i současných zkušeností můžeme říci, že 

absolventi/ky jsou připravováni k realizaci aktivního ošetřovatelství, je však nezbytné 

připravit podmínky pro to, aby „sestra mohla“ svoje dovednosti, znalosti, přesvědčení a postoj 

v praxi realizovat. K tomu nezbytně patří práce manažera jak s jednotlivcem, tak s celým 

týmem. 

Je reálné, aby sestra sama prohlásila, či má právo sestra sama prohlásit: “Já mám 

zájem a chci se věnovat pacientům tak, abych saturovala jejich potřeby, poskytovala jim 

efektivní edukaci a prevenci, chci vést dokumentaci, která vypovídá o tom, co jsem pro 

pacienta udělala a s jakým výsledkem. Na základě svého vzdělání chci mít prostor pro 

naplnění svých rolí obhájkyně pacienta, rozhodovatelky, komunikátorky, edukátorky, 

poskytovat péči na základě důkazů. A v případě spolupráce se zdravotnickými asistenty, 
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ošetřovatelkami a sanitáři, abych měla možnost je vést i jako řadová sestra ke kvalitní práci a 

péči v situacích, kdy je jejich činnost nestandardní a komunikace nevhodná“? Nebo máme 

právě naopak brát za status quo, beznadějnou a bezvýchodnou situaci, s kterou není třeba si 

lámat hlavu? 

Shrnutí 

Je zřejmé že, nedostatků v ošetřovatelském vzdělávání i praxi stejně tak v samotném 

zařazení ošetřovatelské profese do systému zdravotní péče, je celá řada a že je možné je 

hledat a také napravovat a měnit. Nelze předpokládat, že všichni a vše bude vždy 

dokonalé.Máme jít dopředu a prosazovat principy moderního ošetřovatelství ve prospěch 

lidských bytostí v prevenci, udržování zdraví, pomoci v nemoci a doprovázení umírajících, 

nebo jít zpět a orientovat se na výkon a opět se stát vykonavatelkou daného harmonogramu a 

ordinací lékaře?Jaká je tedy vazba humanismu a pragmatismu? „Je zřejmé, že sestra nemůže 

být jen naivní, pacienty pouze utěšující a hýčkající, či sebe obětující se bytost. Současná 

sestra je vzdělaná, zdravě sebevědomá, komunikativní bytost, schopná kritického myšlení, 

která umí vhodným způsobem o pacienta pečovat a schopná své vědomosti a znalosti 

přiměřeně a vhodným způsobem pacientovi předa(Hauserová, 2012, s 94)“. Ale z pohledu 

pragmatického má právo a povinnost obhajovat a hájit zásady a principy dané zákonem 

Etickým kodexem i Právy pacientů ve prospěch pacienta. 

Představitelé těchto dvou proudů tedy humanismu a pragmatismu se musí sejít a 

vyjednat společnou cestu. Máme však za to, že jednoznačně směřovanou ve prospěch člověka, 

kterému je péče poskytována. Podstatu vidíme v přípravě i následné, opakující se práci s 

jednotlivci a týmy, které jsou začleněni do každodenních činností v péči o pacienty, ve smyslu 

vedení ke kvalitě a jejímu udržování. To však úzce souvisí s cíleným, profesionálním úsilím o 

motivaci, podporu a povzbuzování pracovníků managementem na všech úrovních. Jakkoli se 

tato věta zdá být teoretickou frází, dosažení úspěchu je spojeno s namáhavou, mravenčí, 

opakující se a nikdy nekončícím úsilím včetně sebevzdělávání, bez jehož realizace nelze 

očekávat žádnou smysluplnou změnu. 
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