Klasifikačné systémy ošetrovateľskej praxe v
podmienkach novorodeneckého oddelenia
XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich
v neonatológii
Trenčín 18.10. 2013

Karoľová, Šoltésová

Medzinárodné klasifikačné systémy
• stávajú sa základom pre výskum a rozvoj praxe
založenej na dôkazoch na medzinárodnej úrovni , ako
aj na Slovensku
• sú voľbou pre sestry pri pokusoch zjednotiť
dokumentovanie, postupy, vyhodnotenie
poskytovanej starostlivosti
• kvalitná a jednotne poskytovaná starostlivosť by
mala byť samozrejmosťou pri ošetrovaní pacientov

Medzinárodný klasifikačný systém NANDA
• štandardizácia sesterskej terminológie
• tvorba medzinárodného unifikovaného jazyka pre
sestry
• posúdenie stavu novorodenca, identifikácia problému,
stanovenie ošetrovateľskej diagnózy
• zrozumiteľný, prehľadný systém
• stať sa dobým diagnostikom vyžaduje rozvoj
odborných a osobných zručností a vlastností

Medzinárodný klasifikačný systém NIC
Nursing Interventions Classification
• medzinárodný štandardizovaný jazyk pre sestry
• silné stránky taxonómie podľa autorov
(J. C. McCloskey, G. M. Bulechek):
 rozsah – všeobecná prax – špecializované pracoviská
 výskumný základ – od r. 1987 – súčasnosť
 vývoj založený na praxi - práca odborníkov
 jednoduchá organizačná štruktúra
 prepojenie s NANDA

Medzinárodný klasifikačný systém NOC
Nursing Outcomes Classification
• identifikácia výsledkov reagujúcich na ošetrovateľskú
starostlivosť
• identifikácia výstupov a tým hodnotenie
ošetrovateľského procesu
• spoľahlivá metóda, ako hodnotiť ošetrovateľskú prax
• systém medzinárodne uznávaný a používaný

Aliancia NNN – prepojenie NANDA, NIC, NOC

Medzinárodné klasifikačné systémy - ako
ďalej ?
• vypracovať návrh ošetrovateľskej dokumentácie v
podmienkach novorodeneckého oddelenia s použitím
súborov z medzinárodných klasifikačných systémov
ošetrovateľskej praxe NANDA, NIC, NOC
• vytvoriť zrozumiteľný, prehľadný a jednoduchý
model ošetrovateľskej diagnostiky pre sestry
pracujúce na novorodeneckom oddelení

Medzinárodné klasifikačné systémy interpretácia výsledkov
• návrh ošetrovateľskej dokumentácie v tabuľkovej
forme so súhlasom vedenia zdravotníckeho zariadenia
• oboznámenie sestier s uvedenou dokumentáciou
• zistenie názorov a postojov sestier uvedeného
novorodeneckého oddelenia k vypracovanej
dokumentácii

Obr.č.1 Myšlienková mapa: Starostlivosť o novorodenca po pôrode – intervencie sestry
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Tabuľka č.1: Adaptácia novorodenca, ošetrenie novorodenca – intervencie sestry
Meno
novorodenca:

Dátum a čas pôrodu
Dátum a čas
intervencie

Ošetrovateľské intervencie pre

Meno a podpis

sestry

sestry

Interpretácia
výsledkov

očisti dýchacie cesty ihneď po pôrode
osuš novorodenca ihneď po pôrode ako
prevenciu strát tepla
umiestni dieťa na telo matky
očisti pupočník novorodenca, udržiavaj ho
v suchu
zmeraj

hmotnosť a dĺžku novorodenca,

obvod hlavy, hrudníka
monitoruj telesnú teplotu
prilož novorodenca na prsník hneď po
narodení
monitoruj sací reflex počas kŕmenia
umiestni novorodenca na výhrevné lôžko na
oddelení
poskytni

novorodencovi

ticho,

šero

a upokojujúce prostredie
monitoruj stav pupočníka – krvácanie
monitoruj spôsob dýchania a počet dychov
monitoruj akciu srdca
monitoruj farbu kože
zaznamenaj prvé močenie, pohyb čriev,
stolicu

Poznámky pre sestru:

Interpretácia
výsledkov

Tabuľka č.2: Adaptácia novorodenca – vyhodnotenie sestry
Meno
novorodenca:

Dátum a čas pôrodu
Dátum a čas
posúdenia
Meno a podpis

Číslo

Ukazovatele NOC
frekvencia

011803

sestry

srdca

100-160
frekvencia

dýchania

011804

30-60

011806

saturácia kyslíka ˂ 90%

011807

termoregulácia

011808

farba kože

011813

sací reflex

011814

svalový tonus

011811

hmotnosť, dĺžka

011817

reakcia na podnety

011818

bdelosť

011819

interakcia so sestrou

Škála: 1 - závažná odchýlka, 2- značná odchýlka, 3- stredná odchýlka, 4- mierna odchýlka, 5- bez odchýlky

Poznámky pre sestru:

Prínos pre prax
• používanie klasifikačných systémov v ošetrovateľskej
praxi jednotne, prehľadne a v plnom rozsahu
dokumentuje ošetrovateľskú starostlivosť sestier
• poriadok a prehľad - pre budúci vývoj
ošetrovateľstva je tento aspekt dôležitý
• kvalita v používaní klasifikačných systémov je
dôležitá ako pre pacienta, rovnako aj pre sestry

Prínos pre prax
• prehľad poskytovanej starostlivosti – informačné
systémy
• komunikácia sestier na medzinárodnej úrovni
• komunikácia sestier medzi oddeleniami
• právna ochrana pre sestry
• dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti pre
poisťovne
• rozvoj výskumu v ošetrovateľstve
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