EDUKAČNÍ PROGRAM PERIOPERAČNÍ PÉČE
Lenka Feňová
FN Brno, COS I, Brno, Česká republika
„Uměním všech umění je vzdělávat člověka. Tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího.“
J. A. Komenský

Úvod
Ve FN Brno byla předoperační edukace pacientů prováděna pouze na
úrovni medicínské. Podané informace se týkaly především samotné
diagnózy a typu operačního postupu. Chyběly zde informace o přijetí
pacienta na operační oddělení až po jeho předání do pooperační péče.
Na základě tohoto zjištění bylo požádáno o grant IGF FN Brno
zabývající se úrovní informovanosti v dané problematice. Grant probíhal
na COS I ve FN Brno v období 1/2010 – 1/2012
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Cíle průzkumného šetření
• Zmapovat informovanost pacientů o předoperační přípravě, průběhu
operace a bezprostřední pooperační péči pomocí dotazníkového
šetření.
• Vytvořit edukační materiály v tištěné i elektronické podobě
• Zmapovat přínos edukačních materiálů pro práci ošetřovatelského
personálu.
• Statisticky vyhodnotit data z dotazníkových šetření

OKRUHY ZÁJMU PACIENTŮ O INFROMACE
Informace získaná ze šetření

Metody
• Vytvořeny letáky v tištěné podobě obsahující nejčastější druhy
operačních zákroků, polohy pacientů a nejčastější používané
přístroje.
• Vytvořeny všeobecné letáky obsahující informace o operačních
sálech a typech anestézie distribuovány do ambulancí příslušných
chirurgických oborů k dispozici pacientům.
• Vytvořena brožura obsahující podrobnější informace uložená na
jednotlivých pokojích lůžkových oddělení.
• S odstupem 6 měsíců po vytvoření všech forem edukačních
materiálů vyhotoven dotazník pro ošetřovatelský personál, ve
kterém byl zjišťován přínos edukačních materiálů pro práci
ošetřovatelského personálu.
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Závěr
Dobře zvolenou formou edukace zkvalitníme péči o naše pacienty.
Dostatek všeobecných a speciálních informací předaných pacientovi ve
vhodný čas, zajistí jeho pocit bezpečí a důvěry ve zdravotnický
personál, což ve výsledném efektu usnadní bezproblémový a kvalitní
průběh hospitalizace pacienta ve FN Brno.
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PŘÍNOS EDUKACE PACIENTA PRO
OŠETŘOVATELSKÝ PERSONÁL
Informace získaná ze šetření

• Ucelený edukační program pro pacienty před operací je přínosem
ve zvyšování kvality ošetřovatelské péče.
• Vytvoření edukačního programu a informačních
letáků je
především přínosem pro pacienty. Většina zdravotníků má zcela
jistě velmi kvalitní znalosti v oblasti medicíny a ošetřovatelství, ale
pro některé je problém tyto znalosti interpretovat pacientům, tak,
aby jim rozuměli a doporučenými radami se mohli řídit.
• Vhodným způsobem podané informace snižují stres z neznámého
prostředí, průběhu hospitalizace a léčby.
• Hlavní úlohu v edukaci má bezesporu lékař. Práce sester by však
rozhodně neměla být opomíjena.

Zdroj:
Závěrečná zpráva: Edukační program perioperační péče pro pacienty FN Brno realizovaný NLZP operačních sálů, 2012

