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zvolit si vhodný oš. model. (např. Roperovou nebo Gordonovou apod….) dle povahy a charakteru
pracoviště apod.
Ošetřovatelská anamnéza,….. (v tomto nebývají chyby, vždy stručně uvést hlavní a ostatní lékařské
dg.,užívané léky apod…)
Shromažďování údajů v oblasti uspokojování potřeb:
Zde postupujeme podle vybraného modelu. Do políček pro sledovanou oblast si vypíšeme vždy všechny
body modelu, na které se zaměřuje. Např. Roperová:
- udržování bezpečného prostředí
- komunikace
- dýchání
- příjem jídla a tekutin
- vylučování
- osobní hygiena a oblékání
- kontrola tělesné teploty
- zaměstnání a hraní
- mobilizace
- spánek
- umírání
- (pokud je ještě nějaká další důležitá oblast, která stojí za zmínku a není obsažena v žádném
modelu, můžeme jí dopsat) Model vždy vybíráme právě podle toho, o které sledované oblasti
nám jde nejvíce apod. (aby je obsahoval…..)
Do kolonky subjektivně
- zde uvedeme, jak se pacient v této oblasti cítí dle vlastní charakteristiky a vlastních slov….
Např. problém s chůzí, omezení v pohybu, bolest při pohybu, hygienu provede s dopomocí,
s dopomocí provádí rehabilitaci apod… Pokud v některé oblasti žádné problémy nepociťuje,
nebo se celkový stav na danou oblast vůbec nezaměřuje apod. můžeme uvést přímo „Bez
problémů“ apod. (nemusí být vždy a za každou cenu vše vyplněné – nehledáme problémy tam,
kde nejsou!!)
Do kolonky objektivně
- zde objektivně zhodnotíme sledovanou oblast. Můžeme využívat i nejrůznějších škál, apod.
Např.: velké omezení v pohybu díky onemocnění DK, komunikuje bez problémů, bolest dle škály
Melzacka č.3, zaveden PMK, pacientka úplně inkontinentní, hygienu dutiny ústní pacientka
zvládne bez problémů sama apod…
Fyzikální vyšetření pacienta
- zde postupujeme dle určité posloupnosti, hodnotíme celého pacienta s tím, že pokud je někde
problém či nějaká pathologie, tak se na tuto část zaměříme podrobněji.
- Např.: Hlava – spojivky překrvené, jazyk suchý povleklý, Krk – štítná žláza nezvětšena, uzliny
nezvětšené, Hrudník – bez deformit, dýchání sklípkové……. apod. Fyz. vyš by mělo být
v podstatě stejné jako to dělají lékaři (dle postupů z propedeutiky) Důležité je napsat i nějaký
závěr fyz. vyš. (celkové shrnutí – vytýčení toho nejdůležitějšího)

Měření dle škál
- Užijeme vhodné škály, dle kterých je možné pacientův stav klasifikovat či zhodnotit. Není
účelem vypsat všechny apod, ale vybrat ty vhodné, potřebné a nejvíce vypovídající o celkovém
stavu pacienta. Např. Kód funkční úrovně pro denní aktivity a sebepéči, Riziko vzniku dekubitů
dle Nortonnové. apod.
Ošetřovatelský plán
- Uvedeme datum, kdy byl proces prováděn, popř. kdy se vyskytl nějaký problém. Zde právě
využijeme oš. model, který jsme před tím zpracovali, protože tam máme už vlastně vypsané
některé problémy pacientů. Zde problém správně definujeme (buď to 3 složkovou diagnózou,
nebo formou formulovaného problému – to nechám na Vás) Problém se opět zhodnotí jak
subjektivně, tak objektivně (v podstatě stejné jako v tom modelu). Následně se uvede očekávaný
výsledek – zde je nutné stanovit si reálný cíl a reálný očekávaný výsledek. U dementního
pacienta si tím pádem např. nemůžu stanovit očekávaný výsledek úplnou soběstačnost apod.
- O ošetřovatelským intervencím píši přímo to, co se u pacienta dělo…. Pokud pacienta sleduji a
starám se o něj několik dní, je možné psát aktuální problémy každý den (je jedno že se budou
opakovat – každý den napíši aktuální problémy, jejich zhodnocení, očekávané výsledky a
intervence).
Edukační plán – důležité uvést účel plánu (proč se dělá) a jeho cíl: např. co bude schopný pacient po
edukací provádět, v čem se zlepší jeho vědomosti a schopnosti
- vždy sestavujeme takový plán, aby byl v realitě proveditelný (jak po časové stránce, tak po
náročnosti na materiál, prostory apod…..) Těžko budu v ambulanci, kde čeká na ošetření dalších
50 lidí někoho ekukovat 40 minut apod.
Hodnocení efektivity péče
- Zde napíši datum kdy byl daný problém (který je uveden v ošetřovatelském plánu) hodnocen.
Popíši jeho zhodnocení jak subjektivně dle pacienta, tak objektivně a pět lze využít škál apod.
Zhodnotit musíme všechny problémy….. jak se vyvinuly, co se zlepšilo, co se zhoršilo apod….

