
SYMPOZIUM
Dekubity – sdílení zkušeností 

na mezinárodní úrovni

HODNOCENÍ VÝSLEDKY ANKETY
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Základní údaje
Soubor respondentů 

 osloveno bylo 137 pasivních* 
účastníků Sympozia 

 dotazník vyplnilo a odevzdalo 84 
účastníků, tj. 61,3% návratnost

 průměrný věk respondentů 42,3 let 
(min. věk 25, max. věk 56)

Cíle průzkumu (ankety)

 vyhodnocení úrovně  
příspěvků Sympozia

 názor na celkovou odbornou 
úroveň Sympozia

 návrhy a doporučení pro 
zkvalitnění Sympozia

* aktivní účastníci měli možnost hodnocení, ale nevyužili ji



Pracovní pozice účastníků Sympozia /respondentů
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Klinická praxe, zdravotnické zařízení - LÉKAŘ

Klinická praxe, zdravotnické zařízení - NLZP

ABSOLUTNÍ ČETNOST

16 účastníku uvedlo více možností:
1 (1,2 %) respondent NLZP v kombinaci s lékařem a 15 (17,9 %) respondentů NLZP v kombinaci se studiem



Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
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Vyhodnocení nejlepších příspěvků



Celkové hodnocení odborné úrovně Sympozia
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Hodnocení
Průměrná známka 1,09 (hodnoceno na běžné klasifikační stupnici 1 = výborná, 5 = nedostatečná)



Návrhy a doporučení účastníků pro zkvalitnění Sympozia

 zařadit použití materiálů vlhkého hojení ran dle lokalizace, hloubky 
a fáze hojení dekubitů;

 zaměřit se na identifikaci stupně dekubitů;
 celkově bylo Sympozium hodnoceno velmi dobře.

 Zmíněné nedostatky:
 vysoká teplota v přednáškové místnosti uvedli 4 respondenti (4,8 %);
 malý přednáškový sál uvedli 3 respondenti (3,6 %);
 pouze jedna káva zdarma uvedlo 8 respondentů (9,5 %).



Závěr

 Nejlepší příspěvek Sympozia v roce 2017: „Datové zdroje pro sledování
nehojících se ran v Národním zdravotnickém informačním systému:
Epidemiologie nehojících se ran v České republice – analýza Národního
registru hospitalizovaných v letech 2007 – 2015“ (Pokorná Andrea
a kol.).

 Celkově byla odborná úroveň Sympozia ohodnocena průměrnou
známkou 1,09.

 Návrhy a doporučení respondentů budou zohledněny v rámci realizace
Sympozia v roce 2018.


