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OŠETŘOVÁNÍ DĚTÍ S KRVÁCIVÝMI CHOROBAMI
Břendová Marie1, Stančiak Jaroslav2, Kopáčiková Mária2, Boroňová Jana1
1

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce SR
2
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotnictva, Ružomberok

Souhrn
Jde o soubor chorob, které mají různé příčiny, ale společné klinické projevy. Při
porušené některé části mechanismu krevního srážení se projevuje samovolným krvácením
bez zjevné příčiny, nebo prodlouženým krvácením při běžných poraněních.
Příčiny takových stavů mohou být v nedostatečné pevnosti a pružnosti cévní stěny vaskulopatie , nedostatku krevních destiček - trombocytopenie nebo jejich špatné funkcetrombocytopatie , případně poruchou některého z plazmatických koagulačních faktorů.
Klíčová slova: Krvácivé choroby. Vaskulopatie. Purpura. Trombocytopenická purpura.
Poruchy koagulačních faktorů. Medicínský management. Ošetřovatelský management.
Edukace.
Úvod
Krvácivé choroby charakterizuje sklon k samovolnému krvácení anebo
prodlouženému a silnému krvácení po poranění. Příčiny mohou být v porušené kapilární
stěně (Schönleinova-Henochova purpura), ve sníženém počtu krevních destiček
(trombocytopenická purpura) anebo v mechanismu srážení krve (hemofilie).
Při trombocytopenické purpuře je zvýšená destrukce krevních destiček. Projevuje se
jejich snížením pod hodnotu 100 000 mm3, je charakterizovaná petechiemi a ekchymózou
(krvácení do sliznic a kůže). Přesná příčina není známa. Může jít o autoimunní
mechanismus, kterému často předchází viróza. Interval mezi infekcí a vznikem poruchy jsou
zpravidla dva týdny. Slezina je místem destrukce destiček, ale není zvětšená.
Cílem této přednášky je prezentovat stručně všeobecný ošetřovatelský proces u
krevních onemocnění dětí a předat souhrnný přehled specifických ošetřovatelských
intervencí u nejčastěji vyskytované trombocytopenické purpury v dětském věku.
Ošetřovatelská péče při krevních onemocněních
1. Posuzování
Anamnéza
Rodinná: genetické hematologické choroby, anémie, žloutenka...
Těhotenská: krevní skupina, RH faktor rodičů, průběh těhotenství a porodu...
Osobní: průběh novorozeneckého období, výskyt a charakter žloutenky, krvácivé stavy,
úrazy, operace, hospitalizace, výživa, způsob krmení...
Fyzikální vyšetření
a) kůže a sliznice: barva, stopy hematomů, petechií, jiné příznaky krvácení, bolest,
turgor, otoky okolo kloubů.....
b) neurologický stav: projevy apatie,poruchy hybnosti, únavy, dráždivosti…
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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c) fyziologické funkce: febrilie, příznaky tachykardie, tachypnoe, vylučování moče a
stolice - jejich charakter a příměsi, výška, hmotnost...
d) aspekce anebo palpace břicha – bolest anebo zvýšená citlivost, příznaky zvětšených
jater a sleziny, ....
Diagnostické vyšetřovací metody: krve, moči, stolice, punkce kostní dřeně, UZ břicha,…
2. Diagnostika
Přehled nejčastějších ošetřovatelských diagnóz (Nanda II) při krevních onemocněních:
Akutní bolest
Chronická bolest
Riziko intolerance aktivity
Neefektivní prokrvení tkání
Nedostatečná výživa
Deficit tělních tekutin
Zhoršená pohyblivost
Riziko úrazu
Porucha chůze
Riziko pádu
Narušený obraz těla
Neochota ke spolupráci
Strach
Úzkost
Deficit informací

00132
00133
00094
00024
00001
00027
00085
00038
00088
00155
00118
00079
00148
00146
00126

3. Plánování
Cíle
Dítě, matka dítěte, rodiče:
- zvýší si aktivitu v jeho denních činnostech
- bude bez bolesti anebo má bolest pod kontrolou
- bude mít přiměřenou tkáňové prokrvení
- zlepší tkáňové prokrvení
- bude tolerovat stravu a bude mít adekvátní příjem železa a bílkovin v potravě
- objem tekutin upraví na normální úroveň
- zapojí se do běžných denních činností
- sníží riziko poranění na minimum
- budou participovat na péči o dítě
- zvýší zájem o informace
- bude bez komplikací

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Intervence sestry
a) odebírá biologický materiál na vyšetření
b) zabezpečuje a asistuje při vyšetřovacích metodách
c) připraví dítě k punkci kostní dřeně (věk dítěte)
d) podává léky dle ordinace lékaře a sleduje jejich účinek
e) objednává transfuzní krevní přípravky dle ordinace lékaře
f) připraví dítě k podání krevní transfuze, asistuje lékaři při jejím podání, sleduje celkový
stav dítěte během transfuze, po transfuzi, záznam do dokumentace...
g) dodržuje zásady proti infekčních opatření - chrání dítě před infekty i infekčními
chorobami
4. Realizace
Ve fázi realizace bude sestra vykonávat naplánované nezávislé, závislé a součinné
intervence přesně, pečlivě a bezpečně. Při jejich vykonávání musí respektovat individualitu
dítěte a umožnit mu anebo rodičům aktivní účast na realizaci.
Všechny intervence musí vyhodnotit a dokumentovat. Změny zdravotního stavu dítěte
se musí průběžně zaznamenávat do příslušné dokumentace.
5. Vyhodnocení
Sestra na základě očekávaných výsledků průběžně anebo na závěr hodnotí plnění
cílů stanovených ve fázi plánování. Podle potřeby reviduje a modifikuje ošetřovatelský plán a
při splnění cíle ho dokončuje.

Specifické ošetřovatelské aktivity při ošetřování dítěte s idiopatickou
trombocytopenickou purpurou (Werlhofova choroba)
Charakteristika onemocnění
Idiopatická (autoimunní) trombocytopenická purpura (ITP) je nejběžnějším typem
purpury, tedy choroby postihující buď počet nebo funkci destiček.Příčina je neznámá, ale
soudí se, že jde o autoimunní reakci na virovou infekci. Vzniknout může i po vakcinaci živými
očkovacími látkami. Vyskytuje se ve všech věkových skupinách, incidence je však nejvyšší
mezi druhým a čtvrtým rokem.
Projevy – klasickým příznakem je snadnější pohmoždění a následně vznik petéchií
(drobné tečkovité hemorragie pod kůži) a purpuru (krvácení do kůže). Asi třetina pacientů
krvácí z nosu a sliznice dutiny ústní. Mohou být přítomny i ekchymózy a větší hematomy. u
dívek v pubertě často bývá metrorhagie.
Diagnóza je potvrzena aspirací kostní dřeně, při které vyloučíme leukémii.
Pohmožděniny a hematomy je nutné odlišit od pohmožděnin vznikajících při týrání dítěte.
Léčba – klidový režim, zákaz fyzické aktivity, farmakologiká – kortikoidy a imunosupresiva.
Jestliže přejde onemocnění do chronického stádia je možné provést splenektomii a abychom
předešli krvácení, je potřeba vyvarovat se léků, které narušují funkci krevních deštiček – př.
kuselina acetylsalicylová (ACP).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ošetřovatelská péče se soustředí na sledování známek krvácení.
Intervence sestry
a) kontrolovat krvácení: podávat trombocytové transfuze dle ordinace lékaře, aplikovat
potřebný tlak na krvácející místo a provést jeho elevaci (pokud je možné ),
b) zabezpečit prevenci úrazu a hematomů (zákaz fyzické aktivity), být dítěti podporou a
sledovat a zaznamenávat výsev petéchií, hematomů i sliznic,
c) neměřit teplotu v konečníku u kojenců a batolat, u kterých je hematom nebo krvácení
z rekta,
d) zabezpečit dítě při zvracení, při napínání a zvýšení nitrobřišního tlaku může dojít ke
krvácení do mozku,
e) chránit ho před infekcí – izolovat od dětí s akutním respiračním a průjmovým
onemocněním,
f) podávat léky per os, per rektum minimálně, jen pokud není hematom nebo krvácení
v oblasti rekta, upřednostňovat intravenózní aplikaci, subkutánní aplikaci injekcí před
intramuskulární aplikací (hematomy) a místo aplikace pevně tisknout asi 5 min,
g) léky podávat dle ordinace lékaře (vyhýbat se Acylpyrinu),
h) pokud se pacient podrobil splenektomii, je potřeba mu věnovat zvýšenou péči,
i) poskytovat klientovi a rodičům (dle věku dítěte) dostatek informací o používání
pomůcek.
Edukace do domácí péče
-

zabezpečit měkkou postýlku, ohrádku, koberec,
poskytnout měkké hračky,
do oděvů všít okolo loktů a kolen vycpávky,
batolatům chránit hlavičku čepicí a větším dětem přilbou,
na čištění zubů používat měkký zubní kartáček (prevence krvácení),
racionální vhodnou zdravou výživou se snažit udržovat dítěti hmotnost spíš pod
normálem, aby se snížila zátěž na klouby,
židle opatřit polštářky,
vyhýbat se kolektivním sportům – doporučit plavání,
všechny děti musí být očkovány proti virovým onemocněním dětského věku –
prevence choroby.

Zoznam bibliografických odkazov:
1. BOLEDOVIČOVÁ, M. a kol.: Pediatrické ošetrovatelstvo. Martin, Vydavatelstvo
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IDENTIFIKÁCIA PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV OS SR
Camberová Alena
Vojenská nemocnica Ružomberok
OHEVZaLD, oddelenie biobanky
V roku 2008 sa v areáli VÚ 1358 v Liptovskom Mikuláši začalo so stavebnými
prácami a v roku 2009 s prístrojovým vybavením oddelenia biobanky VN Ružomberok,
pracovisko Liptovský Mikuláš. Svoju činnosť špecializované pracovisko zahájilo v apríli 2009.
Oddelenie biobanky ako jediné špecializované pracovisko Ministerstva obrany
vykonáva odber biologických vzoriek, ktorý súvisí jednak s prijatím alebo vymenovaním do
dočasnej štátnej služby ale hlavne na identifikáciu profesionálnych vojakov OS SR v súlade
so štandardami NATO.
Podstata práce oddelenia biobanky je zakotvená v odoberaní biologických vzoriek
a biometrických parametrov od profesionálnych vojakov, ich následné spracovanie
a dlhodobé uchovávanie. Identifikačnú databázu profesionálneho vojaka tvoria odobraté
odtlačky prstov, výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) z odobratej biologickej
vzorky vo forme alfanumerického kódu, fotografia tváre a panoramatická röntgenová snímka
chrupu.
Základ práce biobanky je založený na technológiách biometrie. Biometria je veda,
ktorá skúma a prakticky využíva jedinečné fyziologické znaky ľudského tela alebo prejavy
človeka. Jej metodiky slúžia na zisťovanie alebo overovanie identity osôb. Najnovšie
biometrické technológie umožňujú identifikovať človeka rýchlo a spoľahlivo. Dôvod vzniku
biobanky súvisí s novelou zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, s členstvom
Slovenska v NATO a hlavne s vysielaním vojakov na misie a následnou potrebou ich
identifikácie (viď. tragédia vojenského lietadla AN-24 v obci Hejce 19.1.2006, kedy zahynulo
42 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), či tragédia v Iraku, kde
zahynuli 3 príslušníci OS SR.
Budova biobanky

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Biologické vzorky a biometrické parametre odobraté na účely jednoznačnej
identifikácie profesionálneho vojaka je možné použiť len v súvislosti s výkonom štátnej
služby a nie na iné účely.
Do spektra biologických odberov a biometrických parametrov patrí venózny odber krvi,
odber steru z bukálnej sliznice, daktyloskopia, panoramatický snímok chrupu, fotografia
tváre. Z krvi a steru z bukálnej sliznice sa stanovuje jedinečný profil DNA. Každý
profesionálny vojak, ktorému boli odobraté biologické vzorky musí byť zaregistrovaný do
databázy biobanky.
Odber krvi je uskutočňovaný venepunkciou zo žily spravidla v lakťovej jamke
uzavretým odberovým systémom. Do skúmavky s antikoagulačným činidlom K 2 EDTA sa
odoberá cca 2ml venóznej krvi. Po odbere sa vzorka krvi rozdelí na dve alikvotné vzorky
A a B. V laboratórnej časti oddelenia sa vzorka A spracúva za využitia vysoko kvalitnej
špecializovanej biomedicínskej techniky. Vzorka B sa ukladá do hĺbkovomrazaicich boxov,
kde sa uchováva pri teplote mínus 76ºC. Takto zmrazené vzorky krvi sú použité v prípade
potreby identifikovania profesionálneho vojaka.
Odber krvi

Odber bukálneho steru (steru z vnútornej strany líc) sa robí sterilnou štetôčkou, ktorá
je zakomponovaná do sterilnej skúmavky. Profesionálny vojak si ster urobí sám tak, že
vyberie sterilnú štetôčku, ktorú mu podá laborantka, vytrie si sliznicu vnútornej strany líc
a následne vloží štetôčku do sterilnej skúmavky, z ktorej štetôčku vybral.
Odber steru

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Proces analýzy DNA z venóznej krvi a bukálneho steru je vykonávaný metódami
molekulárnej biológie a genetiky v laboratórnej časti oddelenia biobanky.

Proces analýzy DNA

.

Fotografia tváre profesionálneho vojaka patrí tiež k identifikácii profesionálneho
vojaka. Uskutočňuje sa digitálnym fotoaparátom, ktorý je súčasťou identifikačného systému
Afis Dermalog rovnako ako optický skener, pomocou ktorého sa vykonáva daktyloskopia.
Fotoaparát

Skener

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Na účely identifikácie sa profesionálnym vojakom vyhotovuje panoramatická
röntgenová snímka chrupu oboch čeľustí. Táto snímka sa vyhotovuje opakovane počas
štátnej služby v súvislosti s prirodzenou alebo chorobnou zmenou stavu chrupu. Záznam
chrupu sa realizuje pomocou digitálneho rtg. prístroja.
Rtg. prístroj

Identifikačný systém Dermalog Afis slúžiaci na ukladanie, archiváciu, identifikáciu a
vyhľadávanie identifikačných údajov (osobné dáta jednotlivca, odtlačky, fotografia, profil
DNA, snímok chrupu) s možnosťou vzájomného prepojenia je kompatibilný z inými
podobnými systémami, čo mu zaručuje možnosť pripojenia sa do databázy iných štátov - EU
a USA (CODIS = FBI).

Stanica Dermalog Afis k zberu údajov

Najobjektívnejší a najhodnovernejší identifikačný prostriedok zisťovania totožnosti
osôb je daktyloskopia. Daktyloskopia je náuka o obrazcoch papilárnych línií na vnútornej
strane článkov prstov a dlaní človeka. Tvary papilárnych línií, ich priebeh a smer sú u
jednotlivých osôb veľmi odlišné. Podľa obrazcov, ktoré papilárne línie vytvárajú, je možné
stanoviť niekoľko vzorov, ktoré slúžia k základnému roztriedeniu všetkých obrazcov. Táto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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vlastnosť papilárnych línií je ľudstvu známa už od dávnoveku. Daktyloskopické stopy sú
spravidla bezfarebné. Vznikajú vylučovaním potu z kanálikov papilárnych línií prstov rúk.
Podstata daktyloskopie spočíva v troch vedeckých, fyziologických princípoch:
1. individuálnosť (odlišnosť a neopakovateľnosť) je daná charakteristikou papilárnych
línií vlastných len jednému človeku,
2. nemeniteľnosť papilárnych línií je v ich stálosti - od 4. mesiaca tehotnosti po celý
život človeka,
3. neodstrániteľnosť spočíva v zachovaní papilárnych línií v pôvodnom stave i pri
poškodení vrchnej časti kože (pokiaľ nie je odstránená zárodočná vrstva kože).
Biologické vzorky a biologické parametre sú v biobanke uchovávané a chránené.
Kontrolné vzorky ako krv a ster sú uskladňované v hlbokomraziacich boxoch a pred
odcudzením sú chránené bezpečnostným zariadením. Biometrické údaje (odtlačky,
fotografia tváre, snímok chrupu, profil DNA) sú archivované v IS Dermalog Afis a pred
stratou sú chránené zálohovaním. Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka
sa archivujú 100 rokov od jeho narodenia.
Hlbokomraziace boxy

Príslušníci OS SR prichádzajúci k identifikácii musia dodržiavať organizačné pokyny
biobanky. Objednávací systém je vopred schválený harmonogram termínov. Určení vojaci
sa hlásia v stanovenom termíne o 8.00.hod na oddelení biobanky. Nie je potrebné, aby
vojaci boli nalačno. Musia byť ustrojení v poľnej uniforme s tričkom kaki. So sebou si prinesú
služobný preukaz, osobné číslo, zubný vzorec resp. fotokópiu lekárskeho vysvedčenia.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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DOBROVOLNICKÝ PROGRAM VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ
Cetlová Lada
Nemocnice Havlíčkův Brod
Abstrakt
Příspěvek je věnovaný dobrovolnickému programu u hospitalizovaných nemocných
ve zdravotnickém zařízení. Dalšími klíčovými body je zajištění dobrovolnického programu u
nemocných hospitalizovaných na oddělení dlouhodobě nemocných v Nemocnici Havlíčkův
Brod. Načrtneme také význam dobrovolnické činnosti v České republice.
Klíčová slova: Dobrovolnický program. Nemocný. Sociální pracovník.
Dobrovolnický program v České republice je ukotven v oblasti péče o dlouhodobě
nemocné hospitalizované a těžce nemocné pacienty, kterým chybí podpora ze strany rodiny
a přátel. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu.
Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou
poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci svoji činnost vykonávají ve
svém volném čase a nad rámec svých povinností. Dobrovolnická služba je určena každému,
kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho
chvíle, pomoci, aby se mohl cítit lépe a více součástí společnosti jako celku. Smyslem
dobrovolnictví je dělat klientovi společníka.
Kdo je dobrovolník
Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku
na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být
kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.
Je-li fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, služebním poměru, členském poměru
nebo je-li žákem nebo studentem, vykonává jako dobrovolník dobrovolnickou službu mimo
svůj pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělávání nebo studium.
Dobrovolnický program v nemocnicích
V zahraničí je dobrovolnictví běžně uznávanou formou pomoci ve zdravotnictví a v
sociálních službách a poskytování dobrovolné pomoci je zde otázkou společenské prestiže.
V mnoha zemích je k dobrovolnickým zkušenostem přihlíženo např. při přijímání do
zaměstnání, protože dobrovolník je ceněn jako člověk aktivní, schopný, kreativní, odpovědný
a samostatný. Činností, které dobrovolník v nemocnicích vykonává, je celá řada a mohou být
velmi rozmanité.
Dobrovolnická pomoc v nemocnicích v České republice (ČR) je ukotvena v oblasti
péče o dlouhodobě hospitalizované a těžce nemocné pacienty, a o pacienty, kterým v době
hospitalizace chybí podpora ze strany rodiny a přátel. Základním posláním dobrovolnického
programu v nemocnicích v ČR je vnášet do nemocničního prostředí více lidského kontaktu,
přispívat k rychlejšímu návratu nemocných do běžného života, podporovat duševní pohodu
pacienta. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností
a schopností ji vhodně podporuje a doplňuje.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Rozdíly mezi dobrovolnickými programy v jednotlivých nemocnicích souvisejí hlavně
s tím, o jak velkou nemocnici se jedná, jakou má skladbu pacientů, na jaké obory je
zaměřená.
Dobrovolníky do nemocnic poskytuje „vysílající organizace“ podle zákona 198/2002
Sb. Je to právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje,
připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické
služby.
Charakteristika a organizace dobrovolnického programu v Nemocnici Havlíčkův Brod
Nemocnice Havlíčkův Brod (NHB) od roku 2006 realizuje projekt spolupráce s dobrovolníky.
Činnost je organizována ve spolupráci s Oblastní Charitou Havlíčkův Brod (OCH HB).
Organizačně za program v nemocnici odpovídá garant programu a koordinátor dobrovolníků.
Na oddělení, kam dobrovolníci docházejí je odpovědnou osobou tzv. kontaktní osoba.
Garantem programu je náměstek pro ošetřovatelskou péči v NHB
-

Odpovídá za funkční začlenění a chod dobrovolnického programu podle potřeb
nemocnice.
Má přehled o dobrovolnickém programu jako celku.
Rozvíjí program v souladu se strategií rozvoje zdravotní péče.

Koordinátor dobrovolníků je zaměstnanec Oblastní charity
-

Provádí nábor a výběr dobrovolníků.
Připravuje a vede úvodní školení dobrovolníků.
Vede dokumentaci a zajišťuje administrativní formality spojené s registrací a databází
dobrovolníků.
Organizuje odborné semináře a kursy pro dobrovolníky.
Uvádí dobrovolníka na pracoviště a seznamuje ho s kontaktní osobou.
Spolupracuje s kontaktní osobou na aktualizaci potřeb a náplni činnosti dobrovolníků.

Kontaktní osobou pro dobrovolníky v nemocnici je zdravotně – sociální pracovník, který je
zodpovědný garantu programu
-

-

Podílí se na výběru dobrovolnických činností, které vyhovují potřebám oddělení.
Provádí podrobnější zaškolení do provozu a problematiky daného oddělení ve
spolupráci s vrchní sestrou oddělení.
Má přehled o fungování dobrovolníků na oddělení. Vede záznamy o schůzkách
dobrovolníků s pacienty na daném oddělení. Tyto záznamy vždy čtvrtletně předává
koordinátorovi dobrovolníků.
Je v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků a dostává od něj informace o novém
dobrovolníkovi.
Je k dispozici dobrovolníkům na oddělení. Uvádí jej k pacientovi, který má zájem o
kontakt s dobrovolníkem.
Dává podněty k dalšímu rozvoji nebo změnám programu na oddělení.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Sociální pracovník v nemocnici spolupracuje také s jednotlivými klinickými pracovišti,
zdravotnickými pracovníky, psychologem, právníkem nemocnice, speciálním pedagogem
a s logopedem v rámci vnitřní spolupráce“(Hrozenská et al, 2008, str. 103).
Každý dobrovolník po úvodním rozhovoru s koordinátorem dobrovolníků z Oblastní
charity a kontaktní osobou z nemocnice absolvuje úvodní školení, ve kterém je seznámen se
všemi náležitostmi programu. Po sepsání registrační karty dobrovolníka a po podepsání
Smlouvy o dobrovolnické činnosti, může vykonávat dlouhodobou dobrovolnickou činnost v
nemocnici. Má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti na odborných seminářích a
kursech, určených dobrovolníkům. Každý dobrovolník odevzdává koordinátorovi čerstvý
výpis z rejstříku trestů a má zajištěno pojištění.
Úvodní školení dobrovolníků
Organizuje OCH HB pro nové dobrovolníky. Jeho obsahem je:
- Zmapování motivace dobrovolníků k dobrovolnické činnosti v nemocnici, jejich
očekávání a případných obav.
- Informace o základních principech dobrovolnictví.
- Informace o dobrovolnictví ve světě a v ČR.
- Možnosti a typy dobrovolnických činností v nemocnici.
- Organizace dobrovolnického programu v NHB.
- Nabídka odborných seminářů a kursů.
- Komunikační hry k nácviku chování v možných obtížnějších situacích.
- Školení Bezpečnosti a ochrany při práci, požární ochrany, první pomoc.
Požadavky na dobrovolníka v NHB
-

-

Dobrovolník by měl rozumět své roli a pozici v dobrovolnickém programu.
Výkon dobrovolnické služby od 18 let dobrovolníka.
Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy uzavřené
s Oblastní charitou. Ve smlouvě o dobrovolné činnosti se zavazuje:
y K mlčenlivosti o získaných informacích o nemocných a organizaci.
y Absolvovat úvodní školení dobrovolníků. Po absolvování poskytne Oblastní charita
nemocnici doklad o absolvování úvodního školení dobrovolníkem.
Dobrovolníkovi zprostředkovává vysílající organizace pojištění.
Dobrovolník musí absolvovat zaškolení na příslušném oddělení nemocnice, kam
bude za pacienty docházet. Zaškolení provede vrchní sestra daného oddělení.
Dobrovolník je povinen viditelně nosit jmenovku se svou fotografií a s označením
DOBROVOLNÍK.
Dobrovolník bude vždy svůj příchod i odchod hlásit sestrám na příslušném oddělení
a rovněž se zapisuje na daném oddělení do připraveného sešitu „Dobrovolníci“(zde
zapisovány následující údaje: datum návštěvy u pacienta → jméno dobrovolníka
→čas návštěvy od-do → jméno navštíveného pacienta).
Dobrovolník nezasahuje do ošetřovatelských aktivit.
Dobrovolník by měl být tolerantní a trpělivý. Být aktivní, tvořivý a komunikativní. Být
schopen přizpůsobit se změněným podmínkám.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Aktivity dobrovolníka v NHB:
-

-

Pravidelné aktivity – individuální návštěvy u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů.
y vytvoření společnosti pacientovi,
y donášení nemocným pití, noviny,
y vyplňování dlouhého času během léčby pacienta na lůžku stolními hrami, četbou
knih, procházkami v areálu NHB,
y s dětmi si dobrovolníci malují, kreslí, hrají hry. ...
Skupinové aktivity – akce pořádané k určitým příležitostem (vánoce, velikonoce,
dětský den).
Pomoc při programu ,,Canisterapie“.
Pomoc při programu „Trénování paměti“. Oba programy probíhají na Oddělení
dlouhodobě nemocných.

Seznam literatury:
1. HROZENSKÁ, M. et al. Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin: Vydavateľstvo
Osveta; 2008, 187 s.ISBN 978-80-8063-282-3
2. Zákon 198/2002 Sb. ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně
některých zákonů.
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STANIČNÍ SESTRA JAKO MANAŽERKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
NA OŠETŘOVACÍ JEDNOTCE
Cetlová Lada
Nemocnice Havlíčkův Brod
Abstrakt
Staniční sestra spolu s vrchní sestrou tvoří management oddělení. Příspěvek je
věnovaný projektu se zaměřením na rozbor činností staničních sester a na posílení jejich
manažerských dovedností. Staniční sestra organizuje a řídí práci v ošetřovatelské péči a
dohlíží na její provádění. Je v úzkém kontaktu s personálem na dané ošetřovací jednotce.
Klíčová slova: Staniční sestra. Manažerka ošetřovatelské péče. Ošetřovací jednotka.
Projekt
Zdůvodnění projektu
Staniční sestra společně s vrchní sestrou a primářem na oddělení tvoří management
oddělení. Primář oddělení řídí a organizuje práci v léčebné péči. Vrchní sestra řídí
ošetřovatelskou péči, personální politiku na celém oddělení, kdy úzce spolupracuje se
staniční sestrou, která řídí ošetřovací jednotku daného úseku. Účastní se pravidelných
pracovních porad u vrchní sestry, kde získává aktuální informace z managementu
nemocnice. Staniční sestra organizuje a řídí práce v ošetřovatelské péči a dohlíží na jejich
provádění. Je v úzkém kontaktu s personálem na dané ošetřovací jednotce, provádí jak
každodenní přímou
kontrolu poskytované péče, tak dodržování hygienickoepidemiologických norem na oddělení. Předává informace a dohlíží na jejich dodržování na
ošetřovací jednotce. Je přímo zodpovědná vrchní sestře.
V našem projektu jsme chtěli zjistit odpověď na následující otázky:
Je staniční sestra manažerkou ošetřovatelské péče na ošetřovací jednotce?
Jaké má postavení v rámci nemocnice?
Stanovení cílů projektu
Obecný cíl:
- posílit roli staniční sestry jako středního článku v řízení nemocnice.
Dílčí cíl:
- provést rozbor činnosti staničních sester,
- posílení manažerských dovedností staničních sester.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SWOT analýza
S - Silné stránky
- podpora TOP managementu
- aktivní ošetřovatelská péče
- organizační schopnosti staničních
sester
- kvalitní ošetřovatelská dokumentace
- snadná dostupnost

W - Slabé stránky
- neochota ke změnám
- nepochopení postavení staniční
sestry na oddělení ze strany primářů
- problémy v mezioborové komunikaci
- neochota lékařů ke změnám
- finance
- nedostupnost staniční sestry v
nepřetržitém provozu

O - Příležitosti
- zlepšení kvality péče
- zlepšení finančního ohodnocení
- větší seberealizace zaměstnanců
(staničních sester)
- motivace spolupracovníků
- kariérní růst

T - Hrozby
- neochota lékařů ke změnám
- zvýšená odpovědnost staničních
sester
- zhoršení mezilidských vztahů
- nebezpečí odchodu
- syndrom vyhoření

Analýza silového pole

Plus síly

+

Mínus síly

-

podpora vedení

+4

- 1 zvýšení odpovědnosti staničních sester

motivace staničních sester

+2

- 2 neochota lékařů

příležitost k seberealizaci

+1

- 4 finance

kvalitní ošetřovatelská dokumentace + 3
+ 10

-7

Neutrální síly
pacienti
majitel (zřizovatel)
Analýza problému
Analýzou problému jsme chtěli zjistit, jakou roli má staniční sestra v procesu řízení
ošetřovací jednotky. Kolik pracovního času věnuje činnostem, které spadají do její
kompetence.
Jaký rozsah práce vykonává v oblastech :
- řízení ošetřovatelské péče
- školení personálu
- administrativa
- personalistika
- různé
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Plán projektu
Hlavní cíl
- posílit roli staniční
sestry jako
středního článku
v řízení nemocnice

Dílčí cíle
- provést rozbor
činnosti staničních
sester
- posílení
manažerských
dovedností
staničních sester

Plán realizace
- nové náplně práce
staniční sestry

Měřitelné výsledky
- dotazník pro
staniční sestry

- stanovit
kompetence
staniční sestry
- vzdělávání staniční
sestry

Metody analýzy problému
Využili jsme dotazníkového šetření u staničních sester se specifikací otázek na roli staniční
sestry. Vyhodnocením dotazníků jsme získali údaje, které nám rozkryly požadavky kladené
na tuto funkci.
Staniční sestry odpovídaly na vypracovaný dotazník. Jednotlivé otázky daly možnost
staničním sestrám se vyjádřit k dané problematice.
Vyhodnocení projektu a návrh řešení
Při práci na projektu jsme nejprve analýzou zjistili skutečnou pracovní náplň staničních
sester. Zjistili jsme, že staniční sestra vykonává následující činnosti:
-

řízení ošetřovatelské péče
ošetřovatelská péče
administrativa
personalistika
různé (práce pro primáře a lékaře ….)

32 %
13 %
35 %
5%
15 %

Z toho vyplývá, že některé činnosti staniční sestře odebírají čas potřebný k vlastní práci.
Cílem našeho projektu bylo posílení role staniční sestry, jako manažerky ošetřovatelské
péče. Náš návrh řešení k problémům, které staniční uváděly je následující:Práce za lékaře –
,,donutit“ lékaře vykonávat činnosti dle platné řízené dokumentace, která je vypracovaná dle
standardu Spojené akreditační komise České republiky (SAK ČR).
1) Práce za pomocný personál – zlepšit organizaci řízení v rámci celého oddělení
(nejenom dané ošetřovací jednotky) .
2) Nedostatečná komunikace s lékařem (těžko se prosazují nové trendy
v ošetřovatelské péči) – pro lékaře budou závazné postupy podle Standardů
ošetřovatelské péče v NHB, které jsou vypracovány opět v návaznosti na standardy
SAK ČR a nové trendy v ošetřovatelství.
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3) Nemožnost rozhodování o výši prémií na ošetřovací jednotce – zde chceme dát
hlavní kompetenci při přidělování prémií (odměn) pro své podřízené na ošetřovací
jednotce.
4) Neúplnost získávání informací od primáře a vrchní sestry – staniční sestra se bude
zúčastňovat každodenních ranních setkání – primář + lékaři + vrchní sestra. Staniční
sestry se účastní pravidelných porad vrchních sester.
5) Nadměrná administrativa – v součastné době probíhá v naší nemocnici zavádění
nového informačního systému. Přenesení určité administrativy do tohoto nového
systému PC.

Vypracováním tohoto projektu jsme získali přehled o problémech, kterými jsou
zatíženy staniční sestry ošetřovacích jednotek jednotlivých oddělení. Posílení role staničních
sester se budeme snažit zvýšit uvedeným návrhem řešení a využití kurzů pro nižší a střední
management

Posílení manažerských dovedností staničních sester
Většina staničních sester neabsolvovala kurzy manažerských dovedností. Zaměříme
se na vzdělávání v oblasti managementu. Abychom dosáhli většího manažerského vzdělání
doporučíme některým staničním sestrám vzdělání v manažerské oblasti s tím, že nemocnice
toto studium bude podporovat i finančně.
Nemocnice bude usilovat o zorganizování manažerského kurzu pro staniční sestry.
Předpokládáme, že se zvýší kvalita péče a s tím i spokojenost pacientů. Současně lze
očekávat sníženou fluktuaci a zvýšenou spokojenost zdravotnického personálu.
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VEREJNÉ ZDRAVIE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Domenik Jozef, Benčo Ľubomír
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Abstrakt
V období búrlivého rozvoja technológií, informatizácie spoločnosti i pracovných
a riadiacich procesov je zvýšená náročnosť na zdravotný stav pracujúceho človeka. Je preto
pochopiteľné i nevyhnutné zabezpečiť zvýšenú ochranu zdravia pri práci.
Autori podávajú stručný prehľad nových legislatívnych noriem v oblasti ochrany
zdravia pri práci. Definujú pracovné lekárstvo ako medicínsky odbor, ktorý skúma a rieši
vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov vrátane poskytovania
špecializovanej ZS pri poškodení zdravia pri práci, s tým, že preventívne pracovné lekárstvo
sa zaoberá ochranou a podporou zdravia pri práci a sledovaním a hodnotením pracovného
prostredia, zatiaľ čo klinické pracovné lekárstvo vykonáva prevenciu, diagnostiku a liečbu
profesionálnych poškodení zdravia vrátane posudku, hlásenia a dispenzarizácie chorôb
z povolania a iných poškodení zdravia pri práci.
Významnou súčasťou ochrany zdravia pri práci je činnosť ošetrovateľstva v zdraví pri
práci ako odbor ošetrovateľstva zameraný na podporu, prevenciu a navrátenie zdravia v
spojitosti s pracovným prostredím,
Autori stručne informujú o postavení, úlohách a činnosti pracovnej zdravotnej služby,
pričom sa zmieňujú o moderných ohrozeniach zdravia pri práci – psychické zaťaženie,
biologickú záťaž a ohrozenie rôznymi druhmi žiarenia s dôrazom na ohrozenie zdravia
zobrazovacími jednotkami.
Kľúčové slová: Pracovné lekárstvo. Prevencia. Choroba z povolania. Pracovná zdravotná
služba. Psychická záťaž. Biologická záťaž.

Ochrana zdravia pri práci je základnou náplňou pracovného lekárstva – medicínskeho
odboru, ktorý skúma a rieši vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím
pracovníkov vrátane poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti pri poškodení
zdravia pri práci vrátane otráv. Analogickým odborom ošetrovateľstva je ošetrovateľstvo v
zdraví pri práci, ktorý sa venuje podpore, prevencii a navráteniu zdravia v súvislosti
s pracovným prostredím.
Od začiatku mája 2008 je v platnosti novelizovaný zákon č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č.
140/2008 Z. z.), ktorý spolu s vyhl. MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch
pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a
náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií a s vyhl. MZ SR č. 292/2008 Z. z. o
podrobnostiach, rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu
odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
V týchto právnych normách je definovaný zamestnávateľ a zamestnanec, ich
vzájomný vzťah z pohľadu ochrany zdravia pri práci.
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Za zamestnanca je považovaný aj žiak strednej školy a študent vysokej školy pri
vykonávaní odbornej praxe.
Ako osobitné skupiny zamestnancov, ktoré vyžadujú zvýšenú ochranu zdravia a
starostlivosť, sú považované tehotné ženy, matky do 9 mesiacov veku dieťaťa, dojčenie,
mladiství a zdravotne postihnutí.
Základnou úlohou ochrany zdravia pri práci je vytvoriť zdraviu primerané pracovné
podmienky, zabezpečiť prevenciu, minimalizovať nebezpečenstvo ohrozenia zdravia
neodstrániteľným pracovným rizikom.
Najvyššou formou poškodenia zdravia môže byť ťažká ujma na zdraví ako je strata
končatiny, zmrzačenie, zohyzdenie alebo trvalé výrazné zníženie pracovnej schopnosti.
Pracovné prostredie a pracovné podmienky tvoria viaceré fyzikálne, chemické, biologické,
fyziologické, psychologické a sociologické faktory pôsobiace na zdravie a výkonnosť
pracovníkov.
Základnou a najdôležitejšou metódou ochrany zdravia pri práci je prevencia. Aj tu
platia všeobecné zásady prevencie, dané sú práva a povinnosti zamestnávateľov aj
zamestnancov vrátane činnosti odborov.
Prevencia môže byť:
1. spoločenská – ekonomické, právne, organizačné a technické opatrenia na utváranie
zdravých pracovných podmienok a ochranu zdravia vrátane osobná ochrana
zamestnancov (OPP) a ich životosprávy
2. zdravotnícka - primárna, sekundárna, terciárna
Práce, pri ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku pracovných úrazov, poškodenia
zdravia a vzniku chorôb z povolania alebo profesionálnych otráv sú rizikové práce. Sú to
pracovné činnosti, pri ktorých nie je možné žiadnymi dostupnými vedomosťami odstrániť
rizikové faktory v práci.
Z hľadiska miery rizika (veľkosti, koncentrácie) a možnosti vzniku poškodenia zdravia pri
práci podľa vyhl. MZ SR č. 448/2007 Z. z.) sú rôzne pracovné kategórie (I – IV) podľa miery
prítomnosti rizikových faktorov (škodlivín) v pracovnom prostredí.
I. pracovná kategória – najnižšie množstvo rizikových faktorov
II. pracovná kategória – miera rizikových faktorov 0,3 – 1,0 násobku expozičného maxima
III. pracovná kategória – miera rizikových faktorov 1 – 2 násobok expozičného maxima
IV. pracovná kategória – miera rizikových faktorov viac ako 2 násobok expozičného maxima
V kategórii II. sú zdravotníci, kategórie III. a IV. sú vlastné rizikové práce v bežnom
zmysle slova.
Rizikové faktory ako škodliviny prítomné v pracovnom prostredí sú špecifické (hluk,
vibrácie, prach, kovy,..) alebo nešpecifické (fyzická a neuropsychická záťaž, mikroklíma,
pracovná poloha, osvetlenie).
Ochranu zdravia pri práci zabezpečuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. pracovná
zdravotná služba (PZS).
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Pracovná zdravotná služba je odborná služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany
zdravia pri práci, ktorá pomocou tímu zdravotníckych odborníkov vykonáva komplexný
zdravotný dohľad a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu
lekárskych preventívnych prehliadok o vzťahu k práci, vykonávania celkového auditu
pracovísk a pracovného prostredia, vyhodnotenia miery rizika a ohrozenia rizikovými
faktormi.
Zabezpečenie a výkon pracovnej zdravotnej služby je povinné pre
1. všetkých zamestnancov v kategórii rizika III. a IV.,
2. všetkých zamestnancov vyžadujúcich zdravotnú spôsobilosť podľa osobitných
predpisov (práca v noci, vo výškach, vodiči z povolania, železničiari, vojaci, SBS,
bremená, elektrikári, zvárači,..),
3. zamestnávateľov zamestnávajúcich viac ako 19 zamestnancov.
Pracovná zdravotná služba je odborný tím, ktorý tvorí
vedúci – lekár PZS so špecializáciou v pracovnom lekárstve,
lekár so špecializáciou v odbore verejné zdravotníctvo,
lekár v odbore všeobecné lekárstvo,
asistent v odbore verejné zdravotníctvo alebo diplomovaný asistent hygieny,
sestra,
iný zdravotnícky pracovník v špecializácii hygiena pracovných podmienok a pod.,
iný zdravotnícky pracovník v odbore pracovnej psychológie,
ďalší pracovníci.
Minimálne zloženie tímu PZS je vedúci – lekár so špecializáciou v pracovnom lekárstve,
asistent – verejný zdravotník a sestra.
Hlavné úlohy pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa sú:
A. Hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, pracovné
riziká – rizikové faktory vrátane psychologických a sociologických faktorov.
B. Poskytovanie poradenstva a návrh opatrení v pracovnom prostredí, pitného režimu,
osobnej hygieny, stravovania a pod.
C. Sledovanie zdravotného stavu a vydávanie posudkov spôsobilosti na prácu pred
zaradením do práce, pri zmene a po skončení pracovného zaradenie v kategórii III. a IV.,
pri ohrození chorobou z povolania.
D. Spolupráca pri organizovaní systému prvej pomoci a odborných školení PP.
E. Pomoc pri vypracovaní programu ochrany a podpory zdravia.
F. Odborná spoluúčasť pri vzdelávaní a výchove zamestnancov o problematike vplyvu
práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a možné
príčinné súvislosti s poškodením zdravia.
G. Poskytovanie informácií zamestnancovi, zamestnávateľovi i zástupcom zamestnancov a
orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva (úrady verejného
zdravotníctva).
H. Spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, so sociálnou poisťovňou s orgánmi
verejného zdravotníctva a inšpekcie práce, so samosprávou a pod.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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V súčasnosti zdravie zamestnancov neohrozujú najviac tradičné rizikové faktory,
ktorými boli prach, hluk, silikóza (oxid kremičitý).
Najzávažnejšími rizikovými faktormi v súčasnosti sú psychická záťaž, biologické
faktory (infekcie) a moderné formy žiarenia (laser, osobné počítače a pod.) Vplyvom
technického pokroku a digitalizácii sa znižuje podiel ionizujúceho žiarenia na zdravotníckych
pracoviskách. Aj z týchto dôvodov bola prijatá právna norma s nutnosťou prevencie
a ochrany zraku u pracovníkov s PC, boli presnejšie definované biologické faktory z pohľadu
pracovného rizika – nie je rozhodujúca klinická závažnosť infekcie, ale možnosti ochrany
proti nej v práci, najnebezpečnejšie sú vzduchom šíriace sa závažné infekčné ochorenia.
Naša doba kladie vysoké nároky na psychiku človeka, psychiku zamestnancov,
manažérov. Psychická záťaž je veľmi závažné pracovné riziko, ktorého objektívne
zhodnotenie je ťažké, následky sú väčšinou trvalé. Je preto veľmi dôležitá prevencia –
zdravý životný štýl vrátane zvýšeniu schopnosti zvládať patologický stres.
Cieľom informácie bolo podať základné informácie o súčasnom stave ochrany zdravia
pri práci – ako jednej z hlavných činností verejného zdravotníctva – u nás vzhľadom na
zmeny v legislatíve platné od roku 2008...
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VEREJNÉ ZDRAVIE A ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE U NÁS

Domenik Jozef1, Nováková Mária2
1

Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok,
2
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Ružomberok

Abstrakt
V posledných dvoch desaťročiach nastali v oblasti zdravotníckeho vzdelávania
nelekárskych zdravotníckych vedách viaceré podstatné zmeny. V povolaní sestra a pôrodná
asistentka bola zavedená vysokoškolská forma vzdelávania, ktorá priniesla veľa pozitívnych
i problémových skutočností.
V tejto práci autori podávajú stručný prehľad dnešného stavu zdravotníckeho
vzdelávania nelekárskych zdravotníkov s dôrazom na vývoj, formy a možnosti vzdelávania
sestier a pôrodných asistentiek.
V práci je bližšie podaná problematika vzťahu spomínanej kategórie zdravotníkov
a lekárov, ich vzájomné vzťahy a dopad na pacienta. Je zdôraznený prioritný záujem
o pacienta, jeho potreby a ochrana.
Práca má za cieľ podať informáciu o vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek
a zároveň vyvolať diskusiu k zdokonaleniu vzájomných vzťahov zdravotníkov, zlepšenia
teoretických a praktických vedomostí všetkých zdravotníkov najmä v oblasti komunikácie
a psychológie. Autori zdôrazňujú vysokú odbornú úroveň vedomostí lekárov, sestier
i pôrodných asistentiek.
Kľúčové slová: Vzdelávanie v zdravotníctve. Nelekárske zdravotnícke vedy. Sestra.
Pôrodná asistentka. Komunikácia. Psychológia. Pacient.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je sústavné, celoživotné. Náplňou tejto
práce je podať stručný prehľad štúdia a odbornej prípravy na povolanie nelekárskych
zdravotníckych činností s dôrazom na vzdelávanie sestry a pôrodnej asistentky, pri ktorých je
od roku 1999 povinnosťou získať vysokoškolské vzdelanie, ktoré je t. č. upravené
v Nariadení Vlády SR č. 742/2004 v znení neskorších predpisov.
Podľa zákona č. 578/2004 v znení neskorších predpisov sú nasledovné kategórie
zdravotníckych profesií (povolaní):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

lekár, ak ide o povolanie lekár,
zubný lekár, ak ide o povolanie zubný lekár,
farmaceut, ak ide o povolanie farmaceut,
sestra, ak ide o povolanie sestra,
pôrodná asistentka, ak ide o povolanie pôrodná asistentka,
laborant, ak ide o povolania technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický
laborant, zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant,
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g) asistent, ak ide o povolania verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky
záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy,
masér, sanitár a zdravotnícky asistent,
h) technik, ak ide o povolania optometrista, zubný technik, očný optik a ortopedický
technik,
i) iný zdravotnícky pracovník, ak ide o povolania fyzioterapeut, logopéd, psychológ,
liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik
Sústava vysokoškolského vzdelávania pre zdravotníctvo určuje zoznam študijných
odborov v zmysle § 3 zákona o vysokých školách č. 131/2002 v znení neskorších predpisov
ako systém vzdelávania v oblasti lekárskych vied - všeobecné lekárstvo, v oblasti zubné
lekárstvo, v oblasti farmácia a v oblasti nelekárskych zdravotníckych vied.
Nelekárske zdravotnícke vedy sú objektom tejto práce a podľa sústavy študijných
programov (§ 3 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov) obsahujú tieto možnosti
štúdia:
7.4.1 ošetrovateľstvo
7.4.2 verejné zdravotníctvo
7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
7.4.4 pôrodná asistencia
7.4.5 zdravotnícke a diagnostické pomôcky
7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
7.4.7 fyzioterapia
7.4.8 rádiologická technika
7.4.9 dentálna hygiena
7.4.10 fyziologická a klinická výživa
7.4.11 zubná technika
Podľa oficiálnej web stránky Ministerstva školstva SR k 10.2.2009 boli priznané akreditácie
na štúdium a absolvovanie nelekárskych zdravotníckych vied týmto vysokým školám:
7.4.1 ošetrovateľstvo
LF UK Bratislava, Martin, LF UPJŠ Košice, VŠ sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava,
UKF Nitra, TU Trenčín UMB Banská Bystrica, KU Ružomberok, PU Prešov
7.4.2 verejné zdravotníctvo
LF UK Bratislava, Martin, LF UPJŠ Košice, VŠ sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava,
UKF Nitra
7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
7.4.4 pôrodná asistencia
LF UK Bratislava, Martin, UMB Banská Bystrica, KU Ružomberok, PU Prešov
7.4.5 zdravotnícke a diagnostické pomôcky
7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
7.4.7 fyzioterapia
LF UK Bratislava, Martin, LF UPJŠ Košice, VŠ sv. Alžbety Bratislava, UCM Trnava,
UKF Nitra
7.4.8 rádiologická technika
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7.4.9 dentálna hygiena
7.4.10 fyziologická a klinická výživa
7.4.11 zubná technika
Podľa údajov na web stránke MŠ SR k dátumu 10.2. 2009 neboli akreditované
študijné odbory na SZU Bratislava, neboli priznané akreditácie v študijných odboroch 7.4.3,
7.4.5, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10 a 7.4.11.
Je možné konštatovať, že dané informácie MŠ SR sú neúplné.
Podľa uvedenej právnej normy sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných
pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom
programe alebo vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvajú v dennej forme štúdia najmenej
tri roky a zahŕňajú 4 600 hodín.
Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 742/2004 Z. z. pre odbornú spôsobilosť práce
v zdravotníctve je potrebné získať tieto možnosti vzdelania:
A. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii lekár
vysokoškolské doktorské štúdium
a) všeobecné lekárstvo.
B. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii zubný lekár
vysokoškolské doktorské štúdium
a) zubné lekárstvo.
C. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii farmaceut
vysokoškolské magisterské štúdium
a) farmácia.
D. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii sestra
1. vysokoškolské magisterské štúdium
a) ošetrovateľstvo,
2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) ošetrovateľstvo,
3. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaná všeobecná sestra.
E. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii pôrodná asistentka
1. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) pôrodná asistencia,
2. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaná pôrodná asistentka.
F. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii laborant
1. vysokoškolské magisterské štúdium
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a) laboratórne vyšetrovacie metódy,
2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) zdravotnícke a diagnostické pomôcky,
3. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný medicínsko-technický laborant,
4. úplné stredné odborné štúdium
a) zdravotnícky laborant,
b) farmaceutický laborant.
G. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii asistent
1. vysokoškolské magisterské štúdium
a) verejné zdravotníctvo,
2. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
b) diplomovaný rádiologický asistent,
c) diplomovaný zdravotnícky záchranár,
d) diplomovaná dentálna hygienička,
3. úplné stredné odborné štúdium
a) asistent výživy,
b) masér,
c) zdravotnícky asistent,
d) zdravotnícky záchranár,
4. stredné odborné štúdium
a) sanitár.
H. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii technik
1. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný optometrista,
b) diplomovaný zubný technik,
2. úplné stredné odborné štúdium
a) očný optik,
b) zubný technik,
c) ortopedický technik.
I. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii iný zdravotnícky pracovník
1. vysokoškolské magisterské alebo inžinierske štúdium
a) fyzioterapia,
b) logopédia,
c) psychológia,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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d) liečebná pedagogika,
e) špeciálna pedagogika,
f) biomedicínska fyzika,
g) biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu,
h) biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka,
i) fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku,
j) chémia so zameraním na biochémiu,
k) biotechnológia,
l) hygiena potravín,
m) biochémia a biotechnológia,
n) chémia a technológia životného prostredia,
o) biomedicínske inžinierstvo,
p) výživa ľudí,
r) sociálna práca,
s) fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu,
t) chémia so zameraním na kvasnú chémiu,
2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) fyzioterapia,
b) potravinárstvo biochémia,
c) biomedicínske inžinierstvo,
3. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný fyzioterapeut,
4. úplné stredné odborné štúdium
a) chémia chémia liečiv,
b) chémia analytická chémia,
c) chémia monitorovanie životného prostredia,
d) chémia sanácia životného prostredia,
e) chemická technológia.
Podľa prílohy č. 3 časť D a E k nariadeniu vlády č. 742/2004 Z. z. sú tieto minimálne
požiadavky na obsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon odborných
činností sestry a pôrodnej asistentky:
Vysokoškolské bakalárske vzdelávanie v študijnom programe ošetrovateľstvo a
pôrodná asistentka alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná
všeobecná sestra alebo diplomovaná pôrodná asistentka na výkon povolania sestry trvá v
dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín pomerne rozdelených
na teoretickú časť a praktickú časť. Podmienkou pre absolvovania klinickej praxe je
dosiahnutie veku 17 rokov. Pre prípravu pôrodnej asistentky môže byť dĺžka štúdia najmenej
18 mesiacov u uchádzačov, ktorí získali vysokoškolské bakalárske vzdelanie v študijnom
odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná
všeobecná sestra.
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania sestry sú definované pre teoretickú
výučbu ošetrovateľstva a jeho vzťahy k všeobecnej medicíne a k špecializovanej
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medicíne. V časti klinická výučba - ošetrovateľstvo vo vzťahu k všeobecnej medicíne a k
špecializovanej medicíne, a podľa oblastí ošetrovateľstva.
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti z vedeckých odborov, na ktorých je
založené
všeobecné ošetrovateľstvo vrátane dostatočného pochopenia štruktúry,
fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého človeka a vzťahov medzi
zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím, o povahe a etike
profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a ošetrovateľstva a klinické a praktické
skúsenosti, ktoré sa majú vyberať podľa ich výučbovej hodnoty a musia sa získavať pod
vedením kvalifikovaného sesterského personálu v zariadeniach, kde je počet kvalifikovaného
personálu a vybavenie primerané na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom.
Štúdiom sa získavajú aj vedomosti zo vzdelávania sestier a skúsenosti z práce so sestrami
a zo spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v iných kategóriách pracovníkov
v zdravotníctve.
Teoretická výučba je časť vzdelávania študentov ošetrovateľstva, na ktorých základe
získavajú vedomosti a profesijné zručnosti potrebné na plánovanie, poskytovanie a
vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích
ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí
zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v kategórii
sestra.
Klinická výučba je časť vzdelávania študentov ošetrovateľstva, na ktorej základe
študent ošetrovateľstva získava ako člen tímu vedomosti plánovať, poskytovať a
vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v nepriamom kontakte so zdravým
alebo chorým jedincom alebo komunitou. Študent ošetrovateľstva sa učí nielen byť členom
tímu, ale aj viesť takýto tím a organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej
výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity.
Výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite
pod vedením pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných
pracovných činností v kategórii sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný
kvalifikovaný personál. Študent ošetrovateľstva sa zúčastňuje na práci príslušných oddelení,
ak tieto práce prispejú k jeho odbornému vzdelávaniu a umožnia mu, aby sa naučil prevziať
zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou.
Klinická výučba pôrodnej asistentky má mať formu odborne vedeného praktického
cvičenia v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach so súhlasom príslušných
orgánov alebo organizácií pod vedením učiteľov pôrodných asistentiek a v spolupráci a s
podporou ostatných kvalifikovaných pôrodných asistentiek. Počas výučby sa študenti
zúčastňujú na činnostiach nemocničného pracoviska a osvojujú si povinnosti, ktoré sú
spojené s výkonom činnosti pôrodnej asistentky.
Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s klinickou výučbou tak, aby sa
vedomosti a skúsenosti uvedené v písmene b) mohli získať zodpovedajúcim spôsobom.
Dĺžka teoretickej výučby musí dosahovať minimálne jednu tretinu a klinická výučba
minimálne jednu polovicu z celkovej doby štúdia.
Zo stručného prehľadu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a najmä zo skúseností
činností zdravotníckych fakúlt a vývoja legislatívy vyplývajú niektoré postrehy a návrhy:
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1. Je potrebné a vhodné zvýšiť podiel samostatnej, individuálnej študijnej prípravy a jej
foriem, pretože aj v súčasnosti je pri priemernom 13 týždňovom semestri počet hodín
výučby okolo 50 týždenne.
2. Je nevyhnutné odstrániť extrémne názory v systéme prípravy sestier a pôrodných
asistentiek – ani lekári-pedagógovia ani sestry-pedagógovia nedokážu samostatne
zabezpečiť kvalitnú prípravu pre profesiu. Jedine spoločnou tímovou prácou oboch
týchto skupín pedagógov – lekárov, sestier a ostatných odborníkov – je možné udržať
vysokú odbornú a profesijnú úroveň našich sestier a pôrodných asistentiek.
Príkladom necitlivého prístupu k tejto problematike sú narýchlo prijaté „Kritériá MZ
SR pre vydanie kladného stanoviska pre Akreditačnú komisiu Vlády SR k študijným
programom nelekárskych študijných odborov pre oblasť zdravotníctva “ schválené
gremiálnou poradou ministra zdravotníctva - uznesenie č.345/2007 dňa 10.12.2007
platné od 1.1.2008 a neskôr implementované do novelizovaných personálnych
a materiálnych noriem. Tieto normy iniciované a presadzované niektorými
poprednými pedagógmi nelekárskych študijných odborov zdravotníckych fakúlt a
pracovísk spôsobili viaceré problémy nielen v interpersonálnych vzťahoch ale aj
v procese vzdelávania a štúdia – a to aj na SZU ako najväčšej zdravotníckej
vzdelávacej inštitúcii. Praktickým dôsledkom prehnanej „špecializácie„ a duálneho
riadenia v zdravotníctve je povinnosť dvoch „prepúšťacích správ (lekárskej
a ošetrovateľskej), ktorá okrem administratívnej náročnosti a zaťaženia sestier
neprináša prakticky žiaden efekt. Ošetrovateľská správa môže byť súčasťou lekárskej
správy podobne ako sú závery konziliárov...
3. Hoci sú naše sestry i pôrodné asistentky výborne teoreticky i odborne prakticky
vzdelané a pripravené pre svoju profesiu, v porovnaní so zahraničím výrazne
zaostávame vo využití vedomostí psychológie a komunikácie ale aj manažmentu
vedenia ľudí v praxi. Spôsob a forma komunikácie našich zdravotníkov nie je vždy
dobrý, praktické využitie poznatkov zo psychológie a z manažmentu vedenia ľudí
často absentuje, a to nielen z objektívnych dôvodov vysokého zaťaženia
zdravotníkov.
4. Výrazným negatívnym faktorov je nízke a občas aj nedôstojné nielen spoločenské ale
aj finančné ocenenie práce zdravotníkov – najmä sestier, s neistou perspektívou
v často meniacich sa požiadavkách na ich činnosť, náplň práce ale aj vzdelanie.
5. Sestry i pôrodné asistentky často vykonávajú činnosti, ktoré sú dôsledkom
nedostatku financií v zdravotníctve, premnoženej administratívy i nedostatku
personálu.
Inšpiráciou k napísaniu tejto práce a jediným cieľom bolo a je zlepšiť a skvalitniť
vzdelávanie sestier, pôrodných asistentiek a aj ostatných nelekárskych zdravotníckych
profesií, zlepšiť vzájomné vzťahy nielen v zdravotníckych zariadeniach ale aj
v zdravotníckom školstve. Vyvolať konštruktívnu diskusiu k uvedeným problémom. Ich
riešenie je možné len spoločným úsilím pedagógov - lekárov i nelekárov, praktickým využitím
poznatkov psychológie, manažmentu a komunikácie. V procese liečebno-preventívneho
procesu má lekár najvyššiu zodpovednosť aj najväčšie práva, ale bez pomoci sestier,
pôrodných asistentiek i ostatných zdravotníkov nedokáže naplno pomôcť pacientom...
Pacient a jeho ťažkosti by mali byť základným objektom úsilia všetkých zdravotníkov.
Nezdravé osobné ambície rôznych skupín zdravotníkov odčerpávajú veľa potrebnej energie.
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KOMPETENCE SESTRY PŘI REALIZACI VÝCHOVNÝCH AKTIVIT
VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ
Dorková Zlatica, Zajitzová Eliška, Celerová Lenka
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Zlín

Abstrakt
Cílem příspěvku je poukázat na důležitost výchovného působení na děti ve
zdravotnickém zařízení a na kompetence, které sestra v této oblasti má. Je velmi důležité,
aby i na výchovné aktivity byly všeobecné sestry připravovány, protože kromě ošetřovatelské
péče se setry podílejí také na výchovné péči. Výchovné aktivity mají nemocné děti nejen
zaujmout či pobavit, ale také přispět k rozvoji jejich schopností, samozřejmě vždy
s přihlédnutím k jejich věku. Autorky v příspěvku uvádějí také své zkušenosti s realizací herní
terapie na dětském oddělení, která se provádí v rámci rozvojového projektu Fakulty
humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem „Podpora tvůrčí činnosti
studentů prostřednictvím herní terapie“. Autorky se domnívají, že vhodné výchovné
zaměstnávání dětí přispívá k radostné atmosféře na oddělení, což usnadňuje adaptaci dětí
na nové prostředí a pomáhá také při jejich rekonvalescenci.
Klíčová slova: Sestra. Dítě. Kompetence. Výchovné aktivity. Zdravotnické zařízení.
Sestra v rámci své profese plní několik rolí. Vystupuje v roli ošetřovatelky, pomocnice,
zprostředkovatelky, učitelky, poradkyně, obhájkyně práv klienta, nositelky změn, vedoucí,
manažerky, výzkumnice, edukátorky atd. My se v tomto příspěvku budeme zabývat popisem
činností, které sestra může vykonávat v roli učitelky při výchovném zaměstnávání dětí.
Budeme se tedy zabývat výchovnou péčí u dětí a kompetencemi, které sestra v této oblasti
má.
Podle vyhlášky č. 424/2004 Sb. § 4 vykonává všeobecná sestra činnosti podle § 3
odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou
lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči
prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Kromě vysoce odborných ošetřovatelských
činností je v kompetenci sestry zajišťovat herní aktivity dětí. Dětská sestra podle § 51 odst. 1
výše uvedené vyhlášky kromě ošetřovatelských činností vytváří stimulující výchovné
a léčebné prostředí, připravuje a provádí výchovná zaměstnání. Větší rozsah kompetencí
v této oblasti má podle § 51 odst. 3 dětská sestra se zaměřením na herní aktivity, jejichž
úkolem je posilování zdravého psychického, somatického i sociálního vývoje. Přitom
zejména bez odborného dohledu a bez indikace metodicky vede a organizuje výchovnou
péči o děti do 3 let věku, vypracovává programy výchovné péče a výchovná zaměstnání,
zajišťuje odborné poradenství pro děti se zdravotním znevýhodněním, doporučuje úpravu
prostředí, vhodné hračky a výchovné pomůcky.
Všeobecná sestra i dětská sestra se v rámci výše uvedených kompetencí má svými
činnostmi podílet na tzv. holistické výchově, tj. výchově, která podporuje čtyři základní složky
dětské osobnosti: tělesnou, psychickou, sociální a duchovní. V souladu s tímto principem se
mají sestry snažit o celkový rozvoj nemocného dítěte, které je hospitalizováno ve
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zdravotnickém zařízení. Sestra si musí uvědomit, že základem holistické výchovy je
předpoklad, že dítě je psychosomaticky neoddělitelnou entitou, u níž typicky intelektuální
aspekty ovlivňují čistě tělesné a somatické složky a naopak. Sestra se má v rámci holistické
výchovy snažit o (Melgosa, Posse, 2003, s. 149):
- utváření silného a zdravého těla,
- rozvoj tvořivosti,
- rozvoj ovládání těla, jež napomáhá zdokonalení osobnosti,
- podporu pozorování a uvažování,
- podporu touhy po znalostech a pravdě,
- rozvoj zralé osobnosti,
- přirozené utváření silného pocitu úcty a lásky,
- šťastné soužití s ostatními,
- dosažení vnitřního klidu, které nezávisí na vnějších okolnostech.
Můžeme tedy říci, že všechny výchovné činnosti, které sestra realizuje by měly vést
k zdokonalování dítěte – pacienta. Je dobré, když se dítě v době léčení může současně
i něco naučit, zdokonalit se v určitých oblastech, protože i to je z hlediska léčebného důležitý
a pozitivní faktor.
U všeobecné (dětské) sestry se uplatňuje mnoho rysů, které mohou pozitivně
ovlivňovat výchovně vzdělávací proces ve zdravotnickém zařízení. Podle Bastla (1996, s. 11)
má mít sestra, která pracuje s dětmi tyto schopnosti, vlastnosti a způsobilosti:
- osobní schopnosti: např. zdravé smyslové orgány, přiměřenou inteligenci,
pedagogické schopnosti, rychlé reakce, pružné rozhodování;
- charakterové vlastnosti: např. dobrý vztah k dětem, upřímnost, čestnost, svědomitost,
houževnatost, zásadovost, životní optimismus, citlivost, trpělivost, skromnost,
vroucnost, schopnost sebeovládání, iniciativnost, kreativitu;
- odbornou způsobilost: např. kvalifikační předpoklady, pedagogické vědomosti
a dovednosti působit na děti, empatické schopnosti.
Aby sestra byla schopná efektivně vykonávat výchovnou činnost u dětí, nestačí, aby
měla „pouze“ všeobecné a odborné vzdělání. Musí k němu současně přistoupit
i pedagogické vzdělání i vzdělání v oblasti metodiky výchovné péče. Na Institutu
zdravotnických studií Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
připravujeme sestry – bakalářky ošetřovatelství na výchovnou činnost v rámci předmětu
Metodika výchovné péče u dětí. Tento předmět umožňuje studentům/studentkám osvojit si
základy znalostí a praktické dovednosti pro výchovné zaměstnávání dětí ve zdravotnických,
event. sociálních zařízeních. Cílem předmětu je ukázat studentům/studentkám možnosti, jak
se mohou účastnit na zvyšování kvality života a psychické pohody dětí hrou a výchovným
zaměstnáním. Studenti/studentky v rámci tohoto předmětu pochopí význam hry pro rozvoj
osobnosti člověka, budou se orientovat v základních technikách a dovednostech ve
výchovné práci s dětmi, dokážou aplikovat didaktické zásady při práci s dětmi a budou umět
vybrat vhodné hry pro děti různých věkových skupin. Výuka tohoto předmětu probíhá
teoreticky i prakticky. Výstupem předmětu je metodika výchovné péče u dětí vybraného věku
ve zdravotnickém zařízení, která obsahuje rozpracované 3 výchovné aktivity podle
následující osnovy:
- název výchovné aktivity,
- typ výchovné aktivity,
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- cílová skupina,
- počet dětí,
- cíle výchovné aktivity,
- pomůcky,
- metodický postup,
- zhodnocení aktivity,
- příloha.
Fotografie: Ukázka praktické výuky předmětu Metodika výchovné péče u dětí
u bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra (2. ročník) – kombinované studium
(vlastní zdroj)

Kromě absolvování tohoto předmětu mohou studenti/studentky rozvíjet svou
pedagogickou a výchovnou erudici v rámci herní terapie, která se realizuje na dětském
oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, a.s. v rámci rozvojového projektu Fakulty
humanitních studií s názvem „Podpora tvůrčí činnosti studentů prostřednictvím herní terapie“
(Zlatica Dorková, Eliška Zajitzová, Lenka Císlerová). Herní terapie se provádí
prostřednictvím nejrůznějších technik, např. prostřednictvím pohádek, písniček, hádanek,
soutěží a různých divadelních scén. Tuto terapii vykonávají zdravotní klauni, jejichž úkolem
je nabídnout dětem zábavný program. Cíle projektu z pohledu studentů jsou:
- podpořit tvůrčí činnost studentů – hudební, divadelní, výtvarnou a dramatickou,
- efektivně propojit teoretické vědomosti s praktickými zkušenostmi,
- zapojit studenty do tvorby programů a workshopů pro hospitalizované děti,
- provádět pravidelná vystoupení pod vedením odborné garantky projektu,
- možnost účastnit se na dalších odborných školeních v oblasti herní terapie,
psychoterapie, muzikoterapie, dramaterapie apod.
Cíle projektu z pohledu hospitalizovaného dítěte jsou:
- vytvořit na dětském oddělení příjemnou atmosféru,
- omezit strach a úzkost dítěte a snížit bolestivost zákroku při diagnostickoterapeutickém procesu,
- odvést pozornost dětí od základního onemocnění,
- předcházet projevům hospitalizmu,
- vytvořit prostor a poskytnout přiměřený čas a prostředky pro spontánní hru
s ohledem na individuální potřeby a zájmy dítěte,
- umožnit rodičům odpočinek v průběhu vystoupení.
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Na herní terapii se podílí nejen studenti/studentky studijního oboru Všeobecná sestra,
ale také studenti/studentky studijního oboru Porodní asistentka, Učitelství pro mateřské školy
a Sociální pedagogika, čímž se studenti v rámci jednotlivých oborů učí vzájemné spolupráci
a vyměňují si navzájem zkušenosti. Vystoupení se provádí pod odborným dohledem
pedagogů (řešitelů projektu).
Fotografie: Ukázka nácviku vystoupení zdravotních klaunů v rámci herní terapie (vlastní
zdroj)

Fotografie: Realizace herní terapie na dětském oddělení (vlastní zdroj)

Domníváme se, že výchovné aktivity ve zdravotnických zařízeních by měly být
nedílnou součástí léčebného režimu. Stejně tak si myslíme, že sestry musí být na tuto
činnost v průběhu studia připravovány. V našem příspěvku jsme se proto snažily nastínit, jak
lze budoucí sestry – bakalářky na tuto činnost připravit. Sestra by měla mít po absolvování
studia zformované praktické dovednosti a návyky, což jí umožní jejich transfer do „živé
praxe“, tj. výchovného procesu ve zdravotnickém zařízení.
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VÝSKYT KLIEŠŤA OBYČAJNÉHO (IXODES RICINUS) AKO VEKTORA PÔVODCU
LYMSKEJ BORELIÓZY NA VEGETÁCII V URBÁNNYCH A SUBURBÁNNYCH
OBLASTIACH MESTA KOŠICE
Guľová Ivana1, Víchová Bronislava1, Peťko Branislav1,2
1

Parazitologický ústav SAV Košice, 2Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok

Abstrakt
Cieľom našej práce bolo zistiť výskyt a sezónnu aktivitu kliešťov v Košickom
lesoparku (pri sídlisku Dargovských hrdinov) a v mestských parkoch a určiť ich infikovanosť
baktériami z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. V rokoch 2007 a 2008 sme metódou
vlajkovania v prímestskom lesoparku a v mestských parkoch v Košiciach nazbierali 2253
nýmf a imág kliešťov Ixodes ricinus. Sezónna aktivita kliešťov mala na modelovom území v
lesoparku jednovrcholový priebeh. Najvyššia aktivita kliešťov bola v máji až júli (232 – 300
kl./hod.) s maximom v júni, poklesom začiatkom augusta (108) a s postupným doznievaním
aktivity v septembri (50) a októbri (22). Začiatkom novembra bolo zaznamenaných ešte 7
aktívnych kliešťov za hodinu zberu. Genomickú DNA kliešťov sme izolovali metódou
alkalickej hydrolýzy s použitím 1,25% roztoku amoniaku. Na prítomnosť DNA borélií
komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato bolo metódou PCR amplifikácie ~250 bp dlhého
úseku 5S-23S (rrfA - rrlB) rDNA intergénového medzerníka vyšetrených 410 kliešťov. Z
vyšetrených kliešťov bolo 6,3 % infikovaných baktériami z komplexu Borrelia burgdorferi
sensu lato, pričom v mestských parkoch nebol detegovaný ani jeden infikovaný kliešť.
Úvod
Najrozšírenejším a epidemiologicky najvýznamnejším kliešťom na Slovensku je kliešť
obyčajný (Ixodes ricinus), ktorý prenáša pôvodcov závažných vírusových, bakteriálnych a
protozoárnych ochorení.
Najčastejším ním prenášaným ochorením je lymská borelióza, ktorú spôsobujú
baktérie z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. Borélie sú lokalizované v bunkách a v
medzibunkových priestoroch epitelu stredného čreva kliešťa (Barbour a kol., 1986). Prenos
baktérie z čreva kliešťa do jeho endolymfy a do slinných žliaz trvá približne 24 hodín
(Alušíková, 2006). Z kliešťa na hostiteľa sa prenos borélií uskutočňuje počas cicania krvi po
36 – 48 hodinách od prisatia kliešťa. K infekcii dochádza uvoľnením infikovaných slín do
hostiteľa, v ktorom sa patogény množia a následne šíria organizmom prostredníctvom krvi a
lymfy do rôznych orgánov (Bartůnĕk a kol., 1996).
Toto ochorenie má veľmi pestrý klinický obraz a symptomatológiou. Napriek tomu
existuje veľa charakteristických klinických príznakov, ktoré nasvedčujú tomu, že sa jedná o
lymskú boreliózu. Najčastejšie je postihnutá koža (65 % klinických foriem; migrujúci erytém),
muskuloskeletárny systém (17%) a nervová sústava (12 %). Zvyšok tvorí poškodenie oka,
srdca, pečene a iných orgánov (Roháčová, 2007).
Vzhľadom na výraznú genetickú variabilitu borélií v Európe, sa do dnešnej doby
nepodarilo vyvinúť spoľahlivú humánnu vakcínu proti tomuto ochoreniu. Liečba lymskej
boreliózy spočíva v podávaní antibiotík.
Materiál a metódy
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Výskum bol zameraný na územie mestskej aglomerácie Košíc, ktoré sa nachádzajú
na východnom Slovensku v Košickej kotline. Modelovými lokalitami v centrálnej časti Košíc
boli parky na uliciach Popradská, Prešovská, Medická, park za botanickou záhradou a park
Anička. V pericentrálnej časti sme sledovali lesopark pri sídlisku Dargovských hrdinov.
Košická kotlina hraničí na západe so Slovenským krasom, v severozápadnej časti so
Slovenským rudohorím, na severe prechádza do flyšovej časti Šarišskej vrchoviny, na
východe ju ohraničuje vulkanické pohorie Slanských vrchov, na juhu Bodvianska
pahorkatina. Má pahorkatinný a rovinný ráz (Michalko, 1991).
Modelovým územím, na ktorom sme kliešte zbierali na prízemnej vegetácii v
pravidelných mesačných intervaloch, bol lesopark pri sídlisku Dargovských hrdinov.
Vegetačný kryt lesoparku tvoria pestré spoločenstvá dubovo-hrabových a bukových lesov,
ktoré vytvárajú súvislý tieň, vďaka ktorému je v lesoparku dostatočne vlhko. Takéto
prostredie je typické pre výskyt kliešťov. Počas štyroch mesiacov (jún – september 2008)
sme zber uskutočnili v parku nad Popradskou ulicou. Park je tvorený prevažne borovicou
(Pinus spp.), ktorá nevytvára súvislú stromovú etáž. Klimatické podmienky (množstvo
zrážok, vlhkosť, teplota) sú na tejto lokalite takmer rovnaké ako v lesoparku, avšak pre riedky
a mladý porast je územie prežiarené slnkom a viac vysušované. Na ostatných lokalitách
(mestské parky) sme vlajkovali v auguste. Zber sme uskutočnili v parkoch a rekreačných
oblastiach, kde človek aktívne zasahuje svojou činnosťou (skultúrnenie prostredia, kosenie
trávy, odstraňovanie prebytočnej vegetácie, atd).
Kliešte sme zbierali tzv. vlajkovaním vegetácie bielou flanelovou vlajkou o rozmeroch
65 x 95 cm, upevnenou na palici. Zber sme realizovali v 15 – 30 minútových intervaloch, a
následne sme ich vkladali do skúmaviek so 70 % etanolom. Do vyšetrenia boli skúmavky s
kliešťami uskladnené pri izbovej teplote. Pred vyšetrením sme kliešte určili do druhov a
vývinových štádií podľa Siudu (1993).
Materiál predstavuje 2253 nýmf a imág kliešťov Ixodes ricinus, získaných zo šiestich
lokalít, za 31,5 hodín vlajkovania. Hustotu kliešťov na modelovom území sme vyjadrili
relatívnou denzitou (RD), ako počet navlajkovaných kusov za 1 hodinu na 1 vlajku. Z
nazbieraných kliešťov sme na prítomnosť DNA borélií vyšetrili spolu 410 kliešťov Ixodes
ricinus (185 nýmf a 225 imág), 377 vyšetrených kliešťov bolo z lesoparku, 29 z parku na
Popradskej ulici a 4 zo záhradkárskej oblasti za botanickou záhradou.
Vyšetrenie kliešťov spočívalo v troch krokoch: v izolácii DNA kliešťa, overení
úspešnosti izolácie a následnom vyšetrení na prítomnosť borélií. Pred izoláciou DNA sme
kliešte vysušili na vzduchu a následne jednotlivo narezali sterilným skalpelom. DNA kliešťov
sme izolovali metódou alkalickej hydrolýzy s použitím 1,25% roztoku amoniaku. Na overenie
úspešnosti izolácie DNA kliešťa bola použitá PCR amplifikácia mitochondriálneho génu
cytochróm b (~ 620 bp), špecifického pre kliešte Ixodes ricinus, použitím primerov cytb1 (5´
TTATAGCAATAAACTTTTCAAG 3´) a cytb2 (5´ AATAAAAAATATCATTCTGG 3´). Len
pozitívne vzorky sme ďalej vyšetrovali na prítomnosť borélií z komplexu Borrelia burgdorferi
sensu lato amplifikáciou ~ 250 bp dlhého úseku 5S-23S (rrfA - rrlB) rDNA intergénového
medzerníka s využitím primerov IgSa (5´ CGACCTTCTTCGCCTTAAAGC 3´) a IgSb (5´
AGCTCTTATTCGCTGATGTA 3´). V oboch prípadoch sme na prípravu reakčnej PCR zmesi
používali komerčne vyrábanú súpravu MasterTaq DNA polymerase kit (Eppendorf AG,
Hamburg, Germany). K 2,5 μl templátovej DNA (vzorka) sme pridávali reakčnú zmes s
objemom 22,5 µl, ktorú sme pripravili zmiešaním 7,6 µl deionizovanej sterilnej vody, 12,5 µl
PCR Master mix a po 1,2 µl primeru IgSa a IgSb. V PCR reakcii bola zakaždým použitá
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pozitívna kontrola s pridaním DNA patogéna a negatívna kontrola, v ktorej bola templátová
DNA nahradená sterilnou vodou. Následne sme DNA amplikóny naniesli na 1 % agarózový
gél ofarbený Gold View a po elektroforéze vizualizovali pod UV svetlom. Veľkosť fragmentov
PCR produktov sme odčítali oproti DNA ladderu.
Výsledky
Kliešte boli na vegetácii nachádzané od začiatku apríla do konca novembra. Ich
sezónna aktivita mala na modelovom území jednovrcholový priebeh (Tab. 1). Najvyššia
aktivita kliešťov bola v máji až júli (232 – 300 kliešťov/hodinu) s maximom v júni, s poklesom
začiatkom augusta (108) s postupným doznievaním aktivity v septembri (50) a v októbri (22).
Začiatkom novembra bolo zaznamenaných ešte 7 aktívnych kliešťov za hodinu zberu.
V parku nad Popradskou ulicou (Tab. 2) sme vlajkovali v mesačných intervaloch od
júna do septembra 2008. Za 5 hodín vlajkovania sme nazbierali 29 kliešťov, relatívna denzita
predstavuje 6 kl./hod., pričom kolísala v rozmedzí od 0 (september) do 15 kl./hod (jún). Na
ostatných lokalitách sme zber uskutočnili v auguste. Kliešte sme navlajkovali len v
záhradkárskej oblasti za botanickou záhradou (4 kl./hod). Na ostatných lokalitách sme kliešte
nenašli.
Zo 410 vyšetrených kliešťov bolo 6,3 % infikovaných baktériami z komplexu Borrelia
burgdorferi sensu lato, pričom v mestských parkoch nebol detegovaný ani jeden infikovaný
kliešť. Imága boli častejšie infikované ako nymfy (9,4 % oproti 3,6 %), samice častejšie ako
samce (80 % oproti 20 %).
Tabuľka 1 Prehľad navlajkovaných kliešťov I. ricinus v lesoparku
pri sídlisku Dargovských hrdinov
Počet
Relatívna
Rok Dátum
Spolu Čas / hod.
denzita (RD)
♀
♂
♀+♂
N
12.10.
2007 25.11.
Spolu
9.4.
15.5.
26.6.
6.7.
2008
2.8.
1.9.
3.10.
7.11.
Spolu

138
1
139
240
254
399
405
136
40
34
5
1513

2
0
2
96
49
69
22
10
5
4
3
258

4
0
4
108
71
57
36
16
5
6
5
304

6
0
6
204
120
126
58
26
10
10
8
562

144
1
145
444
374
525
463
162
50
44
13
2075

3,5
1
4,5
3,25
1,5
1,75
2
1,5
1
2
2
15

41
1
32
137
249
300
232
108
50
22
7
138

2007 + 2008

1652

260

308

568

2220

19,5

114

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

42

Tabuľka 2 Prehľad navlajkovaných kliešťov na ostatných lokalitách
Počet
Čas /
Relatívna
Lokalita
Dátum
Spolu
hod.
denzita (RD)
♀
♂
♀+♂
N

Popradská ul.

Bot. záhrada
Medická ul.
L.Novomeského
Prešovská ul.
Park Anička

3.6.
6.7.
2.8.
26.9.
Spolu
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.

6
5
5
0
16
4
0
0
0
0

4
2
0
0
6
0
0
0
0
0

5
1
1
0
7
0
0
0
0
0

9
3
1
0
13
0
0
0
0
0

15
8
6
0
29
4
0
0
0
0

1
1
2
1
5
1
2
1
1
2

15
8
3
0
6
4
0
0
0
0

Diskusia a záver
Kliešť obyčajný sa vo veľkom počte vyskytuje v listnatých a v zmiešaných lesoch na
dostatočne vlhkých stanovištiach. Pre náš výskum sme si ako modelovú lokalitu zvolili
košický lesopark a mestské parky, nachádzajúce sa v Košickej kotline s teplou kotlinovou
klímou a ročným úhrnom zrážok 600 – 850 mm (Michalko, 1991).
V rokoch 1991 – 1995 bolo v lesoparku sídlisku Dargovských hrdinov nazbieraných v
ročnom priemere od 32 – 41 kliešťov za hodinu zberu s maximálnymi hodnotami relatívnej
denzity (RD) 212 kliešťov (Peťko a kol., 1996). Podobné výsledky vzišli aj z výskumu v
rokoch 1996 – 2000 v 4 mestských aglomeráciách v južnom Poľsku, ktorý realizovali Siuda a
kolektív (2002). Priemerná RD kliešťov sa pohybovala v rozmedzí 20 – 48 kl./hod. Oproti
týmto rokom sme zistili výrazný nárast celkovej RD kliešťov v lesoparku. Z nášho výskumu
za roky 2007 a 2008 vyplýva, že RD predstavuje v lesoparku 114 kl./hod. s maximom v júni
(RD 300) a aktivitou do konca novembra (RD 1). Vysoká RD kliešťov bola zaznamenaná v
letných mesiacoch, čo je spôsobené relatívne vlhkým letom. Výrazný pokles aktivity kliešťov
sa zistil v jesenných mesiacoch. Krivka sezónnej aktivity mala na sledovanej lokalite
jednovrcholový priebeh s maximom v júni, na rozdiel od starších publikovaných výsledkov
(Černý, 1979), kedy mala priebeh aktivity dvojvrcholový s maximami v jarných a jesenných
mesiacoch a minimom v lete.
V parku nad Popradskou ulicou sme výskyt kliešťov zisťovali v mesiacoch jún –
september, maximum výskytu sme zistili v júni (RD 15 kl./hod.), v septembri sme kliešte
nezaznamenali. Kliešte sme zaznamenali aj v záhradkárskej oblasti za botanickou záhradou,
kde sme za hodinu zberu navlajkovali 4 kliešte. Na ostatných vyšetrovaných lokalitách –
rekreačné stredisko Anička, parky na ulici Medickej a L. Novomeského a na zelenom páse
nad Prešovskou ulicou - sme kliešte nenašli. Pre krátkosť zberov však nemôžme
konštatovať, že sa tam kliešte vôbec nevyskytujú.
Z nášho výskumu vyplýva teda nižšia zaklieštenosť mestských parkov a
záhradkárskych oblastí v porovnaní s lesoparkom. Kliešte sa zriedka udržia v mestských
parkoch s pravidelným kosením a odstraňovaním trávy. K rovnakému záveru dospeli aj
Siuda a kolektív (2002), ktorí zistili vyššiu denzitu kliešťov v periférnych a centrálnych
lesoparkoch Poľska s pôvodnou lesnou vegetáciou, bez kliešťov boli podľa ich zistení
upravované parky.
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Kliešť obyčajný je v našich podmienkach najdôležitejším vektorom pôvodcu lymskej
boreliózy. Z vyšetrovaných lokalít sme infikované kliešte zaznamenali len v lesoparku pri
Adlerovej ulici. To však neznamená, že sú ostatné lokality bez rizika infekcie. Štefančíková a
kol. dokumentuje infikovanosť až 11 % doma chovaných psov v Košiciach, ktorí podľa
majiteľov nenavštevujú okolité lesné oblasti a napriek tomu boli u nich zistené antiboréliové
protilátky, čo svedčí o kontakte s pôvodcom aj v centrálnej časti mesta. Celkovo (lesopark a
mestské parky) sme zistili borélie v 6,3 % kliešťov zo 410 vyšetrených. Nami zistená celková
prevalencia v lesoparku je 6,9 %, s lokálnou variabilitou 0 – 13 %. V tomto lesoparku bola v
priebehu 10 rokov zistená 13,7 % infikovanosť kliešťov, s výraznou lokálnou variabilitou od
2,1 do 41,7 % (Štefančíková a kol., 1996).
Lymská borelióza nemá typický ohniskový charakter ako napr. kliešťová encefalitída,
čo znamená, že potenciálne riziko nákazy je všade tam, kde sa vyskytujú kliešte.
Poďakovanie:
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PROBLÉMY SPREVÁDZAJÚCICH V ONKOLÓGII
Herinková Anna, Zrubáková Katarína
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok

Úvod
V roku 2003 bolo podľa aktualizovaných údajov hlásených 24 000
novodiagnostikovaných nádorových ochorení. To znamená 24 000 rodín, ktoré sa museli
spolu s pacientom naučiť žiť s touto diagnózou…(w. nczisk .sk/ publikacie/ pdf/
rocenka06.pdf). Každoročne tento počet stúpa. Tieto údaje sú alarmujúce a sú
pripomienkou, že problém onkologických chorôb sa nemilosrdne dotýka každého z nás.
A tak sa my všetci, v istom okamihu- profesionáli, ako aj laici stávame sprevádzajúcimi
svojich pacientov a blízkych.
V priebehu ochorenia sa musia členovia rodiny vysporiadavať s určitými problémami
vyplývajúcimi so starostlivosti o ich blízkeho. E. Kübler- Ross, Svatošová, Pera, Tschuschke
a pod. tiež upozorňuje, že nielen chorý, ale aj rodina potrebuje podporu, radu a starostlivosť.
O to viac, že sú to laici, od ktorých je často vyžadovaná takmer profesionálna starostlivosť
o chorého.
Bez ohľadu na to, či je závislosť spôsobená progresiou chronickej choroby alebo
kombináciou zdravotných a sociálnych faktorov, úloha člena rodiny ako laického
opatrovateľa predstavuje zásadnú životnú zmenu pre obe strany. Prispôsobenie tejto zmene
je spojené so stresom. Musia opustiť ustálené životné zvyklosti a prispôsobiť ich novým.
Môže však človeka telesne i citovo vyčerpať a vyústiť do syndrómu vyhorenia, čo
spôsobí neschopnosť poskytovať ďalšiu starostlivosť na potrebnej a hlavne bezpečnej
úrovni.
Cieľ príspevku
Cieľom nášho príspevku je definovať základné pojmy ako:
- sprevádzanie,
- sprevádzajúci,
- rodina v procese sprevádzania,
- syndróm vyhorenia u opatrujúcich členov rodiny,
- a definovať výsledky prieskumu.
1 Sprevádzanie chorých
Chorý prechádza dlhú cestu od podozrenia na nepriaznivú diagnózu, objavenia sa
prvých príznakov, vyslovenia diagnózy, až po vyliečenie resp. k záverečnej fáze svojho
života. Je veľkou výhodou, ak „s ním ide“, ak ho na tejto ceste sprevádza človek, ktorý ho
dokáže povzbudiť, nesľubuje nedosiahnuteľné, neberie nádej, a ak je potrebné tak mlčí
a načúva.
Sprevádzať znamená ísť s chorým jeho cestou, nechať na ňom, aby si ju vybral sám,
poskytnúť mu radu, ale nevnucovať mu ju. Znamená ísť kus cesty spoločne s chorým.
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Sprevádzajúcimi sa v istom momente stávajú všetci, ktorí prichádzajú k lôžku ťažko
chorého- príbuzní, priatelia, sestry, lekári, sanitári, dobrovoľníci, kňaz, rehoľná sestrička
a pod.
Sprevádzať znamená:
Bezpodmienečnú úctu- dať druhému priestor, aby mohol byť sám sebou, voľne
dýchať (rešpektovať jeho hodnoty, potreby a pod.). Znamená prijať druhého ako
plnohodnotného, sebe rovného človeka, ktorý má právo byť milovaný a právo slobodne sa
rozhodnúť. Má právo vyjadriť sa, byť vypočutý. Ako človek môže pochybiť, ubližovať, ľutovať,
zúfať, hnevať sa. Vážiť si druhého znamená nebrať nádej a nikdy neprestať dúfať, že to
zvládne.
Bezpodmienečné prijatie- prijať chorého takého aký je, so všetkými jeho chybami, a
neklásť si pritom žiadne podmienky.
Pozitívne hodnotenie partnera- všímať si pozitívne hodnoty, nesústrediť sa na
záporné prejavy. V každom človeku je niečo aj dobré.
Emocionálny prístup- prejaviť svoje city.
Pravdivosť- všetko čo sprevádzajúci vyjadruje svojim správaním k chorému, by malo
byť v zhode s jeho vnútorným postojom.
Empatiu- sprevádzajúci by mal mať schopnosť vcítiť sa do prežívania druhého.
Porozumieť mu, priblížiť sa, ale zároveň si zachovať odstup. Odstup je dôležitý z dvoch
dôvodov. Po prvé kvôli chorému, pretože on žije svoj život, má zaň zodpovednosť a nikto
nemôže stáť na jeho mieste. Po druhé preto, že i sprevádzajúci potrebuje „svoj priestor“, aby
nestratil sám seba, svoju identitu.(Svatošová, 1995)
Sprevádzajúci si musí uvedomovať, že tento proces patrí aj k jeho existencii a musí
zaujať postoj k vlastnej smrti. Pera (1996) zdôrazňuje, že iba ten kto vie, že sa zmení, že
nezostane takým, ako býval predtým, môže sprevádzať.
Osobnosť sprevádzajúceho
Trpiaci človek potrebuje človeka, ktorý vie počúvať, snaží sa všetko pochopiť. Nie
človeka, ktorý všetko vie, všetko pozná. Ale hlavne potrebuje, aby nebol pri svojej zložitej
a ťažkej skúške života celkom sám. Potrebuje spoločníka, ktorý mu zaistí spojenie so
svetom, posilní ho v jeho viere.
Každý človek má určité predpoklady a vnútorné potenciály i vlastnosti, ktoré mu
umožňujú sprevádzať. Sprevádzanie je ovplyvnené uvedomovaním si vlastných nedostatkov
a obmedzení, preto sprevádzajúci musí mať správny pohľad na vlastnú osobu, zaujať postoj
k sebe samému- nezakrývať vlastnú bezmocnosť, strach, neistotu, obavy, pochybnosti,
zmätenie, fyzickú a psychickú vyčerpanosť. Vyrovnať sa s týmito problémami môže do určitej
miery aj sám, výhodnejšie je to s pomocou a podporou blízkych, priateľov,
profesionálov.(Blumenthal-Barby, 1998)
Sprevádzať môže každý dospelý človek, ktorý si uvedomuje, že umieranie patrí k životu.
Každý, kto vie, že sa pritom zmení a nezostane takým, ako bol predtým. Každý musí rátať
s tým, že sa pri tejto spoločnej ceste stretne s prejavmi, ktoré by nikdy nečakal, a to nie len
u umierajúceho, ale aj u seba samého, a musí sa s tým vyrovnať. (Pera, 1996)
Opatrný (2001) hovorí, že dôležitým predpokladom sprevádzania je aktívne
počúvanie so zameraním sa na podstatné a schopnosťou postrehnúť nevypovedané.
Počúvať ušami, očami, srdcom.
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2 Rodina v procese sprevádzania
Rodina v procese sprevádzania zastáva dôležité miesto. Členovia rodiny nemusia byť
vždy spojení pokrvným alebo právnym zväzkom, môže ju tvoriť manželský pár, rozvetvené
príbuzenstvo alebo priatelia či susedia.
Proces choroby a zomierania zasiahne každého, kto sa dostane do kontaktu s
chorým. Chronické ochorenie, so zlou prognózou, mení- niekedy nepredvídateľne, rodinné
vzťahy a nielen to- odkrýva ich silné a slabé stránky, učí rodinu novým spôsobom
komunikácie, vyžaduje nový životný štýl, reviduje hodnotový systém rodiny a skúša charakter
jej členov.(Tschuschke, 2004)
Rodina sa musí vyrovnať s postihom, zdravotným, ekonomickým, sociálnym a iným
obmedzením chorého partnera, rodiča. Tieto reakcie úzko súvisia s postojom rodiny
k utrpeniu a so zvykom vyjadrovať svoje emócie. Ak rodina nie je schopná prejavy chorého
kompenzovať, ohrozí samú seba závislosťou na rozmaroch svojho chorého člena. Každá
rodina je iná, v každej rodine sú vzťahy na rôznej úrovni, každá rodina má iné predstavy a
zaužívané spôsoby starostlivosti.
Situácie odohrávajúce sa v rodine môžu:
- stmeľovať rodinu, rodina vytvorí pre chorého atmosféru bezpečia, lásky,
- pôsobiť deštruktívne, vytvárať problémy a konflikty, viazne komunikácia, narúšajú sa
vzťahy vo vnútri rodiny.
Potreby členov rodiny
Ak nie sú uspokojené potreby členov rodiny častejšie dochádza k fyzickým
a psychickým problémom. Rodina potrebuje predovšetkým rady a inštrukcie, praktickú
pomoc (odbornú, kompetentnú), ale tiež sprevádzanie (emocionálnu oporu).
Rodina potrebuje:
- dostatok informácii ako poskytovať starostlivosť, ako zabezpečiť chorému pohodu,
ako hovoriť s ostatnými členmi rodiny, známymi o ochorení, ako riešiť vedľajšie
účinky liečby, aké zmeny stavu môžu očakávať, ako komunikovať s chorým, ako si
uchovať dostatok síl a kedy požiadať o pomoc.
- praktické rady - o vykonávaní hygienickej starostlivosti, o polohovaní, kŕmení,
aplikácii liekov a pod.
- zapojenie do starostlivosti- sestra spoločne s chorým a jeho rodinou vytvorí plán
starostlivosti.
Problémy členov rodiny
Chronické ochorenie, jeho „dĺžka“ a neistota, ako dlho bude trvať starostlivosť
o blízkeho, ako sa bude meniť jeho zdravotný stav a s tým súvisiaca potreba pravidelnej
starostlivosti a tiež postupne sa zvyšujúci počet hodín strávených pri chorom, vedú
k narušeniu bio- psycho- sociálnej a duchovnej pohody členov rodiny.
Narušenie jednotlivých aspektov sa môže prejaviť problémami ako:
Fyzická nepohoda- pocit únavy, porucha spánkového režimu, nechutenstvo, bolesť, zápcha
a pod.,
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Psychická nepohoda- pocit úzkosti, depresia, pocit bezmocnosti, zníženie koncentrácie,
problémy so zvládaním situácie, pocit straty kontroly, problémy medzi partnermi, problémy
detí
Sociálna nepohoda- izolácia, porucha v prispôsobení sa novej role, narušenie vzťahov
s ďalšími blízkymi, zanechanie zamestnania, záujmových aktivít.
Duchovná nepohoda- pocit neistoty, strata nádeje, viera v v náboženstvo môže byť
posilnená alebo naopak oslabená.
Ekonomické, finančné problémy vznikajú v súvislosti so zvyšovaním výdavkov pri úprave
životosprávy a stravovaní chorého, pri zabezpečení liekov, náklady na dopravu, špeciálne
oblečenie, špeciálne pomôcky (kompenzačné pomôcky, plienkové jednorazové nohavičky...),
úprava domácnosti, bývania.
3 Sprevádzajúci členovia rodiny a syndróm vyhorenia
Sprevádzajúci členovia rodiny
sú na „ceste s ťažko chorým“ konfrontovaní
náročnými úlohami, ktoré sa týkajú ich chorého, ostatných členov rodiny a v neposlednom
rade aj svojimi vlastnými. V prípade chronického ochorenia, kedy starostlivosť trvá týždne,
mesiace, niekedy aj roky, je nutné vždy myslieť na možnosť vyčerpania jeho opatrovateľa.
Okrem praktických činností, spojených so starostlivosťou, poskytujú rodinní opatrovatelia
hlavne emocionálnu podporu. A paradoxne, vzhľadom ku zvýšenej emocionálnej záťaži,
členovia rodiny tiež potrebujú emocionálnu podporu.
Mnohí opatrujúci si spočiatku nepripustia, že aj oni môžu byť vyčerpaní a snažia sa
všetky svoje sily a energiu „venovať“ svojmu chorému. Zabúdajú resp. vytesňujú, svoje
potreby.
Emocionálna záťaž vzniká úplne prirodzene a môže mať rôzne úrovne. V určitej
miere je nevyhnutná pre zdravie každého človeka. Zvýšená emocionálna záťaž môže byť
jednou z príčin vzniku syndrómu vyhorenia. (Tošnerová, 2007)
Vývin syndrómu vyhorenia u opatrujúcich členov rodiny
Následkom dlhodobého stresu, nevhodnej adaptácie, psychickej a fyzickej záťaže,
môže vzniknúť syndróm vyhorenia. Tento proces prebieha v určitom čase a je
charakteristický určitými fázami:
1. Nadšenie- opatrujúci má vysoké ideály, ako sa bude o blízkeho starať s plným
nasadením a presvedčením. Chce poskytovať čo najkvalitnejšiu a najlepšiu
starostlivosť. V tejto fáze sa ešte u opatrujúcich objavuje angažovanosť.
2. Stagnácia- počiatočné očakávané nadšenie a motivácia sa časom „otupí“, opatrujúci
začína zľavovať so svojich ideálov, pretože sa im nedarí ich realizovať, mení sa ich
zameranie. Požiadavky chorého začínajú príbuzného obťažovať a unavovať.
3. Frustrácia- opatrujúci prežíva dezilúziu, starostlivosť pre neho predstavuje veľké
sklamanie. Vníma svojho blízkeho negatívne.
4. Apatia- medzi opatrujúcim a opatrovaným môže dôjsť v tejto fázy až k nepriateľstvu.
Opatrujúci sa snaží robiť iba najnutnejšie práce, vyhýba sa komunikácii
s opatrovaným.
5. Vyhorenie- úplne vyčerpaný opatrujúci dosiahne stavu neangažovanosti, stratil
zmysel práce, trpí cynizmom.
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4 Problémy sprevádzajúcich v onkológii- dotazníkový prieskum
Vymedzenie prieskumného problému
Cieľom prieskumu bolo u vybranej skupiny respondentov získať odpovede na nasledovné
otázky:
1. Dochádza v priebehu starostlivosti u opatrujúcich členov rodiny k zmenám v biopsycho- sociálnej a spirituálnej oblasti?
2. Dochádza u opatrujúcich členov rodiny k psychickému, fyzickému a emocionálnemu
vyčerpaniu- k syndrómu vyhorenia?
3. Využívajú opatrujúci členovia rodiny iné formy pomoci pri starostlivosti ako ústavné?
O aké služby by mali záujem, ak by existovali v ich okolí?
4. Majú opatrujúci členovia rodiny dostatok informácii o možnostiach sociálnej pomoci
a využívajú túto pomoc?
Metódy prieskumu
Na získanie údajov sme použili empirickú metódu zberu informácii- dotazník. Využili sme dva
dotazníky: Dotazník A bol zameraný na bio- psycho- sociálne- spirituálne zmeny. Tento
dotazník sme použili a upravili so zvolením „Výskumného centra pre integráciu zdravotne
postihnutých“. Druhú časť tohto dotazníka bola zameraná na využívanie neústavných služieb
pri starostlivosti v domácom prostredí a využívanie rôznych druhov sociálnej pomoci.
Dotazník B- bol zameraný na celkové vyčerpanie- syndróm vyhorenia.(BM dotazník, In
Křivohlavý, 1998)
Prieskumný súbor
Prieskumný súbor tvorila vybraná skupina respondentov, celkový počet 50. Všetci
respondenti sa starali o blízkeho onkologicky chorého člena rodiny.

muž
žena
spolu

vek opatrovateľa
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
viac
spolu

Tabuľka 1 Pohlavie respondentov
14
28%
36
72%
50
100%
Tabuľka 2 Vek respondentov
muž
muž
žena
žena
2
4%
11
22%
3
6%
7
14%
3
6%
7
14%
6
12%
11
22%
14
28%
36
72%

spolu
13
10
10
17
50

spolu%
26%
20%
20%
34%
100%
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Tabuľka 3 Vek opatrovaného
muž
muž%
žena
žena%
1
2%
1
2%
0
0%
2
4%
1
2%
2
4%
4
8%
5
10%
8
16%
26
52%
14
28%
36
72%

vek opatrovaného
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
viac
spolu

spolu
2
2
3
9
34
50

spolu%
4%
4%
6%
18%
68%
100%

Realizácia prieskumu
Zber údajov sme realizovali v mesiacoch október 2008- január 2009. Rozdali sme 50
dotazníkov členom rodiny pacientov liečených na oddelení klinickej a radiačnej onkológie
v Ružomberku.
Všetci respondenti boli oboznámení s cieľom dotazníkov a boli im poskytnuté všetky
potrebné informácie pre jeho vyplnenie. Dotazníkov sa vrátilo 50, čo je 100 % návratnosť.
5 Výsledky prieskumu
Z prieskumu sme vybrali niektoré najvýznamnejšie výsledky, týkajúce sa bio- psychosociálnych a spiriruálnych zmien a výsledky vyhodnotenia syndrómu vyhorenia
u opatrujúcich členov rodín.

miera spirituality
zvýšila
zostala rovnaká
znížila
spolu

Tabuľka 4 Miera spirituality
muž
muž % žena
žena %
5
10%
10
20%
8
16%
25
50%
1
2%
1
2%
14
28%
36
72%

spolu
15
33
2
50

spolu %
30%
66%
4%
100%

miera altruizmu
zvýšila
zostala rovnaká
znížila
spolu

Tabuľka 5 Miera altruizmu
muž
muž % žena
žena %
5
10%
12
24%
9
18%
24
48%
0
0%
0
0%
14
28%
36
72%

spolu
17
33
0
50

spolu %
34%
66%
0%
100%

Tabuľka 6 Miera tolerancie k ostatným ľuďom
muž
muž%
žena
žena % spolu
3
6%
14
28%
17
11
22%
22
44%
33
0
0%
0
0%
0
14
28%
36
72%
50

spolu%
34%
66%
0%
100%

miera tolerancie
zvýšila
zostala rovnaká
znížila
spolu
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Tabuľka 7 Viera v ľudskú solidaritu
viera v ľudskú solidaritu muž
muž%
žena
žena%
zvýšila
4
8%
8
16%
zostala rovnaká
8
16%
24
48%
znížila
2
4%
4
8%
spolu
14
28%
36
72%

spolu
12
32
6
50

spolu%
24%
64%
12%
100%

Tabuľka 8 Vyjadrenie straty pocitu kontroly na „sebou“
strata kontroly
muž
muž%
žena
žena% spolu
áno
3
6%
6
12%
9
občas
7
14%
22
44%
29
nie
4
8%
8
16%
12
spolu
14
28%
36
72%
50

spolu%
18%
58%
24%
100%

Tabuľka 9 Nástup depresie a beznádeje
nástup
depresie
a
beznádeje
muž
muž % žena
žena %
áno
1
2%
2
4%
občas
6
12%
20
40%
nie
7
14%
14
28%
spolu
14
28%
36
72%

pocit únavy
áno
občas
nie
spolu

izolácia sa zvýšila
áno
skôr áno
nezmenila sa
skôr nie
nie
spolu

muž
2
10
2
14

Tabuľka 10 Pocit únavy
muž%
žena
žena%
4%
9
18%
20%
25
50%
4%
2
4%
28%
36
72%

Tabuľka 11 Vyjadrenie sociálnej izolácie
muž
muž%
žena
žena%
0
0%
1
2%
5
10%
12
24%
4
8%
15
30%
3
6%
4
8%
2
4%
4
8%
14
28%
36
72%

spolu
3
26
21
50

spolu%
6%
52%
42%
100%

spolu
11
35
4
50

spolu%
22%
70%
8%
100%

spolu
1
17
19
7
6
50

spolu%
2%
34%
38%
14%
12%
100%
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Tabuľka 12 Zmeny v zdravotnom stave opatrovateľa
zhoršenie
zdravotného
stavu
muž
muž% žena
žena% spolu
áno
1
2%
2
4%
3
skôr áno
2
4%
10
20%
12
nezmenila sa
4
8%
10
20%
14
skôr nie
3
6%
6
12%
9
nie
4
8%
8
16%
12
spolu
14
28%
36
72%
50

spolu%
6%
24%
28%
18%
24%
100%

Tabuľka 13 Zmeny ekonomickej úrovne rodiny
ekonomická úroveň sa zhoršila muž muž% žena žena%
áno
1
2%
4
8%
skôr áno
7
14%
12
24%
nezmenila sa
1
2%
8
16%
skôr nie
2
4%
2
4%
nie
3
6%
10
20%
spolu
14
28%
36
72%

spolu%
10%
38%
18%
8%
26%
100%

spolu
5
19
9
4
13
50

Tabuľka 14 Využívanie iných foriem starostlivosti
využívanie iných foriem starostlivosti muž muž% žena žena%
áno
0
0%
3
6%
nie
14
28% 33
66%
spolu
14
28% 36
72%

spolu
3
47
50

spolu%
6%
94%
100%

Tabuľka 15 Záujem o formy pomoci pri starostlivosti
záujem o formy
muž
muž% žena
žena% spolu
DOS,
domáci,
mobilný
hospic
12
24%
22
44%
34
hospic
0
0%
4
8%
4
denný starcionár
0
0%
1
2%
1
nočný stacionár
0
0%
0
0%
0
respitná starostlivosť
2
4%
9
18%
11
spolu
14
28%
36
72%
50

68%
8%
2%
0%
22%
100%

Tabuľka 16 Využívanie sociálnej pomoci
využívanie sociálnej pomoci muž
muž% žena
žena%
áno
2
4%
9
18%
nie
12
24%
27
54%
spolu
14
28%
36
72%

spolu%
22%
78%
100%

spolu
11
39
50

spolu%
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Tabuľka 17 Informovanosť o možnostiach využívania sociálnej pomoci
dostatok informácii
muž
muž% žena
žena% spolu
spolu%
áno
3
6%
5
10%
8
16%
nie
11
22%
31
62%
42
84%
spolu
14
28%
36
72%
50
100%

syndróm vyhorenia
BM 2 a menej
BM 2,0-3,0
BM 3,0- 4,0
BM 4,0-5,0
BM vyššia ako 5,0
spolu

5

Tabuľka 18 Výsledky BM dotazníka
muž
muž% žena
žena%
3
6%
3
6%
4
8%
12
24%
6
12%
15
30%
1
2%
5
10%
0
0%
1
2%
14
28%
36
72%

spolu
6
16
21
6
1
50

spolu%
12%
32%
42%
12%
2%
100%

Návrhy pre prax

Na základe vyhodnotenia výsledkov nášho prieskumu a sme stanovili niekoľko
návrhov pre prax, ktorých cieľom je zabezpečenie kontinuálnej starostlivosti o chorého
a poskytnutie potrebnej pomoci rodine. Preto navrhujeme nasledujúce:
1) Podporovať rodinu pri starostlivosti v domácom prostredí. Táto podpora by mala
zahŕňať:
- prístup k informáciám o starostlivosti, sociálnej pomoci, iných neústavných formách
pomoci pri starostlivosti,
- školenia, kurzy v oblasti ošetrovania a starostlivosti o chorého,
- poradenstvo v sociálnej oblasti,
- finančnú pomoc a sociálne dávky opatrovaným, opatrovateľom, (môže to byť aj
formou platenie príspevkov na dôchodkové poistenie počas starostlivosti, daňové
úľavy, kredity na dôchodok, daňové úvery a výnimky),uvoľnenie z práce na potrebný
čas starostlivosti o blízkych, príp. pružný pracovný čas,
- započítanie obdobia starostlivosti ako súčasti príspevku opatrovateľa k dôchodku,
- formalizovanie postavenia opatrovateľa a ich zahrnutie do systémov sociálneho
zabezpečenia,
- doplnkové služby, ale aj informácie, kde sa nachádzajú napr. požičovňa pomôcok.
2) Venovať pozornosť problémom rodiny pri každej návšteve, či už v nemocnici alebo
v domácom prostredí- so zameraním na psychický stav, známky vyčerpania, vyhorenia.
3) Zlepšovať koordináciu sociálnych a zdravotníckych služieb na zabezpečenie
kontinuity starostlivosti.
4) Vytvoriť podmienky na uľahčenie poskytovania starostlivosti resp. rozšírenie
terénnych, ambulantných a komunitne orientovaných služieb.
5) Rozvoj odľahčovacích služieb, respitných zariadení- pomoc na krátke obdobia
(hodina, časť dňa), ale i na dlhšie obdobia (počas dovolenky, choroby opatrujúcej osoby),
ktoré môžu byť poskytované doma alebo v inom zariadení.
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6) Koordinácia starostlivosti o chorého prostredníctvom ošetrujúceho alebo
praktického lekára, príp. ADOS.
7) Používať v praxi vhodné nástroje na hodnotenie záťaže a vyčerpania u domácich
opatrovateľov. Využívať pri tom skúsenosti a osvedčené metódy z iných krajín.
Záver
Nikto sa nedokáže dopredu pripraviť na to, čo so sebou prináša ochorenie blízkeho.
Nedá sa jednoznačne povedať, kedy nastane ten čas, kedy nebude rodinný opatrovateľ
schopný poskytovať podporu, sprevádzať svojho blízkeho a pokračovať v opatere. Zmeny
v jednotlivých oblastiach- fyzickej, psychickej, sociálnej, spirituálnej, ale aj ekonomickej sa
menia v závislosti na zdravotnom stave chorého, na jeho odkázanosti na pomoci od druhých,
ale aj v závislosti na zdravotnom stave opatrovateľa, na tom, či sa má pri sebe osobu/osoby,
schopné a ochotné ho vystriedať, v čase, keď už nevládze. Ak tomu tak nie je, v dôsledku
neustálej pohotovosti stráca kontakt s okolitým svetom, ocitá sa v sociálnej izolácii. Často
trpí psychickým a fyzickým vypätím, ktoré sa môže odraziť na jeho zdraví, je vo zvýšenej
miere ohrozený syndrómom vyhorenia. Na to, aby boli tieto problémy eliminované, potrebujú
rodinní opatrovatelia rady, inštrukcie, podporu a samozrejme aj pomoc od nás,
profesionálov.
K bezvýchodiskovej situácii rodinných opatrovateľov často prispieva nedostatok
potrebných informácii o starostlivosti, nedostatok pomôcok, často nie práve najlepšia
finančná situácia, v prípade, že musí opatrovateľ zanechať zamestnanie. K tejto nepriaznivej
situácii tiež prispieva nedostatok informácii o rôznych druhoch sociálnej pomoci a nedostatok
iných foriem starostlivosti ako ústavných, ktoré by im poskytli pomoc pri opatere v domácom
prostredí. Rodinná starostlivosť môže reálne úspešne fungovať len za predpokladu pestrej
ponuky najrôznejších špecializovaných a bežných služieb, za predpokladu spolupráce
a vzájomnej pomoci medzi inštitúciami a rodinou, za predpokladu, že budú existovať od
odľahčovacie, respitné služby.
Úroveň štátu sa hodnotí aj podľa toho, ako sa dokáže postarať o svojich starších
občanov a chorých, tiež aké podmienky vytvára na podporu domácej neformálnej
starostlivosti. Spoločnosť by mala urobiť všetko preto, aby členovia rodiny nemali
„objektívny“ dôvod odmietať starostlivosť o svojho blízkeho. V našom prieskume je 68%
opatrovaných vo veku nad 60 rokov. Starostlivosť o chorého ťažko zvládne iba jeden člen
rodiny najmä, ak je v produktívnom veku a naviac živiteľ rodiny. Až 42 % opatrujúcich sa
v čase prieskumu nachádzalo v zóne vyhorenia, čo predstavujú hodnoty 3,0-4,0. Za
alarmujúce považujeme, že sa opatrujúcim a opatrovaným nedostáva patričných informácii
o druhoch sociálnej pomoci (84 % respondentov), tam kde je to potrebné a s tým súvisiace
nevyužívanie sociálnej pomoci. Tiež stojí za zamyslenie nedostatok neústavných služieb
pomoci pri starostlivosti, ako sú domáce mobilné hospice a respitné zariadenia, o ktoré
prejavili záujem aj naši respondenti.
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PACIENT S INDIKOVANOU LIEČBOU INZULÍNOVOU PUMPOU
Horanská Valéria, Kaľavská Zuzana, Lizáková Ľubomíra, Sovová Karolína
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok

Súhrn
Snahou ošetrovateľstva je okrem iného aj zlepšovanie kvality života pacienta.
Ochorenie diabetes mellitus patrí medzi chronické, celoživotné ochorenia, ktoré výrazne
ovplyvňuje život diabetika a jeho rodiny. Vhodná liečba znižuje riziko komplikácii a zlepšuje
prognózu ochorenia. Liečba inzulínovou pumpou zatiaľ umožňuje najprirodzenejší spôsob
vonkajšieho podávania inzulínu. Dovoľuje pacientovi uvoľniť denný režim, je nenápadná
a ľahko ovládateľná. Sestra by preto mal poskytnúť pacientovi základné informácie nie len o
zmene životného štýlu(diéta, pohybová aktivita, self-monitoring, správa hygiena), ale ja
o možnostiach podávania inzulínu. Cieľom príspevku je poskytnúť informácie o výhodách
a nevýhodách liečby inzulínovou pumpou a spôsobe jej použitia z pohľadu ošetrovateľstva.
Kľúčové slová: Inzulínová pumpa. Ošetrovateľstvo. Diabetes mellitus
Úvod
Pri liečbe kontinuálnou subkutánnou infúziou inzulínu (CSII-continuous subcutaneous
insulin infusion) zvyčajne nazývanou aj ako liečba inzulínovou pumpou trvale podávame tzv.
mikrodávky inzulínu podľa algoritmu a tak napodobňujeme bazálnu a prandialnu bolusovú
sekréciu (Bartoš, Pelikánová, 2003, s. 169). V inzulínovej pumpe sa používajú u nás
dostupné rýchlo účinkujúce inzulíny (Insulin HM-R, Humulin R, Actrapid HM, Insuman
Rapid), alebo inzulínové analógy (Humalog, Novorapid), ktoré neobsahujú zložky
predlžujúce účinok inzulínu a sú podobné prirodzenému inzulínu. Tieto inzulíny majú ešte
neutrálne pH, preto nemajú tendenciu kryštalizovať a upchávať kanylu. Inzulínová pumpa
umožňuje pravidelnejšie vstrebávanie z určitého miesta, väčšinou z podkožia brucha,
nevytvára sa depo.
Inzulínová pumpa – čo by mal pacient vedieť
Inzulínová pumpa je malý, elektronicky riadený prístroj, veľký približne ako pager.
Skladá sa z displeja, ovládacích tlačidiel, adaptéra, zásobníka na inzulín a batérií.
K ďalšiemu príslušenstvu pumpy patrí infúzna sada s teflónovou kanylou, cez ktorú sa
dávkuje inzulín. Kanyla sa zavádza do podkožia brucha, stehna alebo kde to pacientovi
vyhovuje. Neodporúča sa zavedenie kanyly na miesta s tenkou vrstvou podkožného tuku,
lebo kanyla prenikne do hlbších vrstiev a často sa vytvárajú zapálené miesta s bolesťou.
Chod pumpy zabezpečujú batérie. Základom činnosti inzulínovej pumpy je podávanie veľmi
malých dávok rýchlo účinkujúceho inzulínu, tzv. mikrodávok. Za sebou nasledujúce
mikrodávky tvoria základnú bazálnu dávku. Hodnota bazalu sa môže líšiť v jednotlivých
častiach dňa a môže sa krátkodobo meniť v súvislosti s telesnou záťažou alebo pri zmene
zdravotného stavu. Zmeny hodnôt bazalu je možné programovať v časových intervaloch
ľubovoľne v priebehu dňa. Ten istý rýchlo účinkujúci inzulín v pumpe je podávaný pumpou aj
ako bolusová dávka, ktorú možno podať ako rýchly bolus, alebo ju rozložiť do dlhšieho
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časového obdobia v podobe predlženého alebo dvojfázového bolusu (Užívateľská príručka
Medtronik MiniMed 508, 2002, str. 4-12).
Indikácia inzulínovej pumpy
Jednu inzulínovú pumpu do výšky základného funkčného typu, spolu s jej
príslušenstvom predpisuje pacientovi raz za štyri roky diabetológ, alebo detský endokrinológdiabetológ na Poukaz na zdravotnícku pomôcku a zdravotnícku potrebu.
Pre predpis a schválenie liečby inzulínovou pumpou existujú kritéria isté kritéria.
Inzulínová pumpa je prínosom u pacientov na intenzifikovanom inzulínovom režime
s použitím minimálne 4 až 5 injekcií inzulínu denne, ktorí aj napriek tejto liečbe nie sú
uspokojivo kompenzovaní. Ďalšou skupinou sú pacienti s opakovane sa vyskytujúcimi
ťažkými hypoglykémiami vyžadujúcimi ošetrenie, alebo opakovanou nutnosťou
hospitalizácie.
Nasadenie inzulínovej pumpy je veľmi výhodné a nápomocné u žien s cukrovkou
v predkoncepčnom období a/alebo v gravidite, pokiaľ u nich nebola dosiahnutá uspokojivá
metabolická kompenzácia intenzifikovanou inzulínovou liečbou.
Existujú ešte ďalšie stavy a situácie, pri ktorých nasadenie inzulínovej pumpy prináša
pre pacienta zlepšenie. Sú to pacienti s určitým druhom zamestnania (vrcholoví športovci,
manažéri, politici, lekári) s nepravidelným denným režimom, u ktorých je bežné podávanie
inzulínu komplikované a podanie inzulínu pumpou je výhodné. Väčšinu pacientov tvoria
pacienti s diabetom 1. typu. Základným kritériom je stav metabolickej kompenzácie, kolísanie
hladín glukózy, sklon ku hypoglykémiám. Kandidáti na liečbu CSII musia byť vysoko
motivovaní, disciplinovaní, technicky zruční, schopní akceptovať prítomnosť pumpy a jej
trvalého nosenia. Musia si uvedomiť, že inzulínová pumpa nie je liek, ale prostriedok na
dosiahnutie dobrej kompenzácie (Užívateľská príručka Medtronik MiniMed 508, 2002, str.
99).
Medzi osoby, ktoré sú kontraindikované pre liečbu inzulínovou pumpou patria osoby
mentálne neschopné zvládnuť liečbu, osoby hysterické, neurotické a depresívne. Vylučujú sa
i nedostatočne motivovaní diabetici s negatívnym postojom k liečbe, osoby nedôveryhodné
s nedostatočným sociálnym zázemím, nerešpektujúce atribúty liečby. Pumpa sa neindikuje
u pacientov so závažným pridruženým ochorením, ktoré limituje dobu používania pumpy.
„Relatívna kontraindikácia je tiež znížená schopnosť zrakovej a sluchovej kontroly pumpy,
etylizmus, nikotinizmus, užívanie návykových a toxických látok“ (Užívateľská príručka
Medtronik MiniMed 508, 2002, str. 100).
Načo pacienta upozorniť
Aj pri liečbe DM I. inzulínovou pumpou môže za určitých okolností dôjsť
k neočakávaným stavom. Najobávanejšou komplikáciou pri liečbe pumpou je rýchly rozvoj
hyperglykémie a ketoacidózy pri prerušení dodávky inzulínu do podkožia. Táto komplikácia
vzniká preto, že pumpou sa aplikuje minimálne množstvo inzulínu za jednotku času
a v podkoží je prítomné len malé množstvo inzulínu. Pumpa nie je schopná registrovať
podávanie inzulínu mimo podkožia pri nesprávnom zavedení kanyly, nie je schopná
registrovať únik inzulínu mimo kanyly pri jej nalomení a nie je schopná registrovať prítomnosť
vzduchových bublín v kanyle. Preto je nutné opakovane sledovať celú kanylu a miesto
inzercie do podkožia. V prípade upchatia kanyly pumpa zaregistruje vzniknutý pretlak
v kanyle, avšak pri koncentrácii inzulínu (100 m. j./ml) a nízkej bazálnej dávke sa tak môže
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stať až v priebehu niekoľkých hodín. Ďalšou komplikáciou môže byť vznik hypoglykémie.
Pomerne častými komplikáciami pri liečbe bývajú lokálne reakcie v mieste zavedenej kanyly.
Okrem samotných alergických reakcií na inzulín a jednotlivé prímesi v inzulínových
roztokoch a suspenziách sú to alergické reakcie na náplaste, materiál ihly, materiál
polyetylénovej alebo teflónovej kanyly typu kontaktnej dermatitídy. Nevýhodou liečby CSII
môže byť u niektorých pacientov samotné dlhodobé nosenie prístroja. Tento problém je však
v súčasnosti, keď je možné pumpu nosiť za opaskom, vo vrecku, alebo kdekoľvek na tele
veľmi zriedkavý (Paľko, Lazúrová, 2004 – 2005, s. 9 – 13).
Ako používať CSII
Pre správnu aplikáciu inzulínu inzulínovou pumpou je potrebné ovládať pravidlá
naplnenia a zavedenia infúznej inzulínovej sady a bezpečne to prakticky zvládnuť.
Nasledujúci postup sa môže pri jednotlivých výrobkoch odlišovať, preto je nevyhnutné
podrobne preštudovanie užívateľskej príručky daného výrobku.
Pred plnením si treba umyť ruky. Zásobník, ktorý vyzerá ako striekačka s hrubšou
krátkou ihlou sa plní z originálnej ampuly inzulínu (obr. 1 – 2). Obvykle sa zásobník plní
objemom zodpovedajúcim 2-4 násobku dennej spotreby inzulínu; tiež podľa typu sady –
doba zavedenia ihličkových sad je kratšia ako teflónových sada. Po naplnení zásobníka sa
opatrne odstráni plniaca ihla a napojí sa na infúznu sadu (obr. 3 – 4). Infúzna sada musí byť
naplnená tak, aby sa na jej konci na teflonovej kanyle objavila prvá kvapka inzulínu.(obr. 5).
V zásobníku a v infúznej sade nesmú ostať vzduchové bubliny, ktoré by mohli narušiť
plynulosť podávania inzulínu. Vždy treba starostlivo skontrolovať, či spojenie sady so
zásobníkom je pevné a či nevylučuje inzulín.

Obrázok 1 Plnenie zásobníka

Obrázok 2 Plnenie zásobníka

Obrázok 3 Plnenie zásobníka
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Obrázok 4 Plnenie zásobníka

Obrázok 5 Plnenie zásobníka

Potom treba vložiť zásobník do inzulínovej pumpy. Pri vkladaní zásobníka do pumpy
dbať na to, aby jeho číselná škála bola obrátená hore a tým bola po uzavretí viečka dobre
prehľadná cez sklenený otvor pre kontrolu objemu inzulínu v zásobníku. Vloženie zásobníka
do pumpy prevádzať vždy so sadou nezavedenou do tela alebo aspoň so sadou bezpečne
uzavretou. Následne na pumpe spustiť pomocné plniace jednotky cca 3-5 jednotiek inzulínu,
aby sa inzulín dostal až na koniec teflonovej kanyly a aby piest na pumpe tesne sedel na
pieste zásobníka. Tento krok je potrebný k tomu, aby po zavedení začal systém sady ihneď
správne pracovať a aby nedošlo k žiadnemu oneskoreniu v dodávke inzulínu.
Po prevedení všetkých krokov sa zavedie kanyla manuálne alebo pomocou nastreľovacieho
klobúčika. V nasledujúcom texte uvádzame zavedenie kanyly pomocou klobúčika, pretože
pre väčšinu pacientov je to jednoduchší spôsob. Kanyla sa vloží do klobúčika a odlepí sa
ochranný papier (obr. 6– 7). Potom natiahnuť klobúčik (obr. č. 8).Odstrániť kryt kanyly
(obr.9), priložiť klobúčik k telu a stlačiť bočné tlačidlá klobúčika (obr. 10 – 11). Po zavedení
treba klobúčik odstrániť a vytiahnuť zavádzaciu ihlu, ktorá vypĺňala vnútro teflónovej kanyly
(obr. 12 - 13) a skontrolovať, či sa kanyla dobre prichytila leukoplastom.

Obrázok 6 Zavedenie kanyly

Obrázok 7 Zavedenie kanyly
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Obrázok 8 Zavedenie kanyly

Obrázok 9 Zavedenie kanyly

Obrázok 10 Zavedenie kanyly

Obrázok 11 Zavedenie kanyly

Obrázok 12 Zavedenie kanyly

Obrázok 13 Zavedenie kanyly
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Po zavedení treba po 3-4 hodinách skontrolovať glykémiu. Kanylu je vhodné meniť po
2- 4 dňoch ak inak neurčí lekár. Ak je miesto zavedenia bolestivé alebo sa objavia prejavy
zápalu treba kanylu ihneď zrušiť a zaviesť na iné miesto. Infúzna inzulínová sada sa dá od
tela odpojiť v prípade kúpania sa (obr.14). V tele ostane iba teflónová kanyla a leukoplast,
ktorá sa dá vodotesným klobúčikom uzavrieť.

Obrázok 14 Odpojenie inzulínovej pumpy
Pri údržbe pumpy treba pacienta upozorniť aj na ďalšie atribúty. Pumpu treba chrániť
pred zbytočnými pádmi a nárazmi. Je vodotesná pri krátkodobom zmoknutí či postriekaní
vodou. To však neznamená, že je absolútne vodotesná natoľko, aby ju bolo možné ponoriť
do vody. Nevystavovať pumpu teplote vyššej ako 45 C, (tiež pozor na možnosť prehriatia pri
opaľovaní!) a nižším teplotám ako 0 C. Nie je vhodné používať pumpu v saune. Je vhodné
pumpu chrániť uložením do koženého puzdra. Pumpu nevystavovať priamemu RTG
a ionizačnému žiareniu. Okrem týchto základných informácii je potrebné pacienta naučiť
obsluhovať samotnú inzulínovú pumpu, vyrátať si bazálnu a bolusovú dávku, aby bol
schopný samostatne koordinovať potrebu inzulínu pre svoj organizmus počas celého dňa.
V súčasnosti je na trhu pomerne široká škála inzulínových púmp od rôznych výrobcov.
Obzvlášť zaujímavé sú najnovšie pumpy, ktoré zároveň monitorujú hodnoty glykémie, čím
pacientovi uľahčujú aj self-monitoring.
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KINESTETIKA V OŠETROVATEĽSTVE
Hudáková Zuzana
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Abstrakt
Mobilizácia pacientov s vysokým deficitom pohybových aktivít pri denných činnostiach
predstavuje pre sestry nielen psychickú, ale aj fyzickú záťaž. Rovnako tak pre pacientov je
často bolestivou záležitosťou, spojenou s nepohodou a dyskomfortom. Kinestetická
mobilizácia ponúka možnosť záťaž všetkých zúčastnených výrazne redukovať, pozitívne
ovplyvniť vnímanie vlastného pohybu a proces zachovania a navrátenia zdravia.
Kinestetika je učebný koncept založený na skúsenostiach, ktorý pomáha ľuďom, aby
uvedomele vnímali svoj pohyb a využívali ho ako zdroj pre vlastný rozvoj a interakciu.
Kinestetika znamená vnímanie pohybu. Je to učebný koncept na základe skúseností, ktorý
pomáha uvedomelo vnímať vlastný pohyb a využívať ho ako zdroj pre vlastný rozvoj zdravia.
Základné myšlienky tohto učenia sa zakladajú na vedomí, založenom na prírodných vedách.
Základná výpoveď kinestetiky je, že pohyb a interakcia tvoria základ učenia a ľudského
rozvoja. Všetky naše činnosti majú za základ pohyb. Uvedomelým pozorovaním rôznych
aspektov pohybu môžeme rozširovať naše pohybové schopnosti. Môžeme sa efektívne učiť
a udržať si zdravie. Pre ošetrovateľskú prácu to znamená, že ošetrujúci, rodinní príslušníci
a terapeuti si môžu trénovať zmyslové vnímanie a pohybovú kompetenciu a tak túto
kompetenciu môžu využiť v každodennej činnosti podľa situácie s postihnutými ľuďmi. Tým
objavuje človek, potrebujúci pomoc, svoje nové zdroje. Samotní ľudia, ktorí preukazujú len
obmedzené aspekty vlastnej aktivity si ju môžu rozširovať vhodnou podporou pomaly krok za
krokom. Dvíhanie a nosenie je pri ošetrovateľskej práci s postihnutými ľuďmi častým
dôvodom ochorení chrbtice.
Kľúčové slová: Mobilizácia. Kinestetika. Vnímanie. Pohyb.
Abstract
Mobilization of patients with high-motion activities deficient in the daily activities of
nurses is not only psychological but also physical burden. Likewise, the patient is often a
painful matter, associated with discomfort and dyscomfort. Kinesthetic mobilization offers all
the burdens involved to reduce significantly, positively impact self-perception of movement
and the process of conservation and recovery of health.
Kinesthetic teaching concept is based on experience that helps people to consciously
perceive their movement and use it as a resource for their own development and interaction.
Kinesthetic means the perception of movement. It is a teaching approach based on
experience that helps make an perceive their own movement and use it as a resource for
developing their own health. The basic idea of this doctrine is based on consciousness,
based on science. Basic kinesthetic testimony is that the movement and interaction form the
basis of learning and human development. All our activities are the basis for movement.
Conscious observation of various aspects of the movement we can expand our movement
skills. We can effectively learn and retain health. The nursing work, this means that treating,
families and therapists can train sensory perception and kinetic competence so that
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responsibility can be used in daily activities according to the situation of disabled people. It
appears someone need of assistance, their new resources. People themselves, who show
only limited aspects of its own activities it can extend appropriate support slowly, step by
step. Lifting and carrying it to the nursing work with disabled people often cause diseases of
the spine.
Key words: Mobilization. Kinesthetic. Perception. Movement.

V dnešnej modernej uponáhľanej dobe človek stále hľadá nové spôsoby skvalitnenia
práce, a inak to nie je ani v ošetrovateľskej praxi. Často sa hovorí o šetrení a hospodárení
v zdravotníckych zariadeniach. Zdravotnícky materiál je veľmi drahý. Ošetrujúci personál je
preťažený pri poskytovaní pomoci pacientom, má zdravotné problémy s tým spojené, čo
predlžuje práceneschopnosť. To všetko zvyšuje náklady. Pritom si neuvedomujeme, že
niekedy stačí tak málo. Kinestetika je v ošetrovateľskej starostlivosti koncept, ktorý nám
ponúka – úsporu nákladov spojených s obstarávaním drahých polohovacích postelí
a pomôcok, udržanie zdravia ošetrujúceho personálu, skrátenie doby hospitalizácie
pacientov, a hlavne pomáha pacientom zapojiť sa do ošetrovateľského procesu, podieľať sa
na udržaní a prinavrátení zdravia.
Ako môžeme ponúknuť ľuďom potrebujúcim opateru, vhodnú ponuku učenia,
podporujúcu samostatné pôsobenie bez toho, aby zároveň nedošlo k preťaženiu? Koncept
kinestetiky slúži tejto myšlienke a dáva podnety na individuálnu a posilňujúcu podporu pre
ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Kinestetika je učebný koncept, založený na skúsenostiach, ktorý
pomáha ľuďom, aby uvedomele vnímali svoj pohyb a využívali ho ako zdroj pre vlastný
rozvoj a interakciu.
Kinestetika je pohybový a komunikační koncept, ktorý na základe analýzy pohybu
umožňuje lepšie pochopiť základy ľudského pohybu a využiť pohybové rezervy pacienta.
Predchádza vzniku komplikácií z imobility. Dôraz je kladený najmä na preventívnu a
rehabilitačnú podporu pohybu. Kinestetická mobilizácia podporuje fyziologický pohyb,
mobilizuje kĺby a svaly. Zdravotníckym zariadeniam šetrí finančné prostriedky spojené
s nákupom polohovacích postelí a iných nákladných polohovacích pomôcok. Pri ošetrovaní
chorých/postihnutých pomáha kinestetika ošetrujúcemu personálu vykonávať pohyb
spoločne s chorými za čo najmenšieho použitia sily. Manipulácia s chorým/postihnutým
prebieha šetrne za minimalizácie bolesti. Chráni ošetrujúceho pred preťažením, ktoré je
často spojené s pracovnou neschopnosťou ošetrujúceho personálu. Kinestetická mobilizácia
spĺňa nároky na spôsob práce chrániaci ošetrujúci personál pred bolesťami chrbta a súčasne
umožňuje efektívne usporiadať denné činností s napr. telesne postihnutými ľuďmi.
Mobilizácia pacientov s vysokým deficitom pohybových aktivít pri denných činnostiach
predstavuje pre sestry veľkú, nielen psychickú – ale i fyzickú záťaž. Rovnako tak pre
pacientov je často bolestivou záležitosťou, spojenou s nepohodou a dyskomfortom.
Kinestetická mobilizácia ponúka možnosť výrazne redukovať záťaž všetkých zúčastnených,
pozitívne ovplyvniť vnímanie vlastného pohybu a proces zachovania a navrátenia zdravia.
Mobilizácia podľa princípu kinestetiky znamená postupný fyziologický pohyb, krok po kroku
namiesto dvíhania, ťahania.
V dnešnej modernej uponáhľanej dobe človek stále hľadá nové spôsoby skvalitnenia
práce, a inak to nie je ani v ošetrovateľskej praxi. Kinestetika je v ošetrovateľ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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skej starostlivosti koncept, ktorý nám ponúka – úsporu nákladov spojených s obstarávaním
drahých polohovacích postelí a pomôcok, udržanie zdravia ošetrujúceho personálu,
skrátenie doby hospitalizácie pacientov, a hlavne pomáha pacientom zapojiť sa do
ošetrovateľského procesu, podieľať sa na udržaní a prinavrátení zdravia.
Kinestetika znamená vnímanie pohybu. Slovo je zložené z pojmov kinesis = pohyb,
esthesis = vnímanie. Jedná sa o pohybový a komunikačný koncept, v ktorom nie sú pevne
stanovené postupy. Ide skôr o model práce s pacientom, kde sa uplatňuje kreativita
ošetrujúceho. Kinestetika predstavuje model myslenia, ktorý umožňuje lepšie pochopiť
základy ľudského pohybu a cielene využiť rezerv pacienta pri všetkých jeho denných
aktivitách (hygienickej starostlivosti, prijímaní stravy, vyprázdňovaní atď.) (Asmussen, 2003,
s. 15-16).
Kinestetika v ošetrovateľstve neponúka len myšlienky opatrovania ľudí
s obmedzeným pohybom, ale ponúka každému človeku podnety, ako rozšíriť vlastnú
kompetenciu pohybu. Tréneri pre kinestetiku, ako aj vyučujúci pre ošetrovateľské povolania
sa starajú o rozširovanie týchto myšlienok. Zdravotnícky personál, ktorý pracuje podľa učenia
kinestetiky, redukuje svoje telesné zaťaženie a poskytuje ľuďom potrebujúcim opateru,
adekvátnu ponuku na rozvíjanie zdravia. Pritom využitie kinestetiky v nemocnici a pri pomoci
starým a postihnutým ľuďom je nad rámec svojho povolania. V zahraničí existujú
nemocnice, ktoré celý svoj personál, teda aj upratovacie sily a úradníkov vyškoľujú
kinesteticky. Spolupracovníci rôznych skupín povolaní teda získavajú schopnosti ohľadom
zlepšenia vlastného zdravia a vyhnutia sa jednostrannému telesnému zaťaženiu (Asmussen,
2006, s. 7).
Ciele kinestetiky:
- rozoznať a využiť možnosti pacientov, nepremýšľať o nemožnosti – deficite,
- pomoc v bežnom pracovnom živote tak, aby boli redukované telesné poranenia
ošetrujúceho personálu a pacienta,
- efektívne využitie pracovnej doby,
- zvýšenie motivácie ošetrujúceho personálu a pacienta,
- podpora zdravia a uzdravovania,
- kreatívne ošetrovateľstvo (Nedělková, 2007, s. 32).
Kinestetika je komunikačný a pohybový koncept, ktorý je rozdelený do 6
kinestetických princípov, ktoré umožňujú náhľad na pohybové aktivity z rôzneho uhla
pohľadu. Šesť kinestetických princípov umožňuje analyzovať určitú pohybovú situáciu
a primerane na túto situáciu reagovať.

1. Interakcia – Interakcia zahŕňa kvalitu výmeny medzi dvoma ľuďmi. Starostlivosť sa
uskutočňuje vždy vo forme interakcie tak, aby úmysel a aktivita klienta boli do pohybové
činnosti zahrnutá.
2. Všetko, čo spoločne s klientom prevádzame je možné vnímať ako interakciu. Základným
predpokladom pre interakciu sú naše zmysly.
3. Funkčná anatómie – V princípe funkčnej anatómie ide o anatomické základy pre pohyb
a o priebeh pohybu tak, aby sa človek v priebehu pohybu mohol orientovať vo svojich
anatomických štruktúrach. Pohybový aparát je nástrojom pre pohyb s funkciami flexibilita
a stabilita.
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4. Ľudský pohyb – Pohybová aktivita vyžaduje použitie špecifických pohybových vzorcov.
V podpore fyziologického pohybu sú do pohybových vzorcov integrované nosné a
transportné roviny.
5. Ľudské funkcie - Pohybové vzorce tvoria základ pre prevedenie bežných denných
funkcií a pre plynulý priebeh vnútorných funkcií v rozdielnych pozíciách. V kinestetike je
rozlišovaných sedem základných pozícií.
6. Námaha – Pohyb si vyžaduje svalovú silu. V princípu "námaha" ide o efektívne
vytváranie ťahu alebo tlaku bez vynaloženia veľkej námahy. Kontrola a efektivita pohybu
sú docielené vo vzťahu k okolí prostredníctvom zosilneného tlaku a ťahu pri pohybu.
7. Okolie – Pohyb je vykonávaný pri vzájomnom pôsobení zemskej príťažlivosti,
s ostatnými ľuďmi a materiálmi. Kvalita a povaha okolia priamo ovplyvňuje svalový
tonus, pohyb. Možno si zvoliť medzi zmenou okolia alebo nebo zmenou pohybových
zvyklostí tak, aby telo a jeho funkcie zostali dlho zdravé.
Kinestetika v ošetrovateľskej starostlivosti pokrýva dve požiadavky starostlivosti súčasne.
Znižuje riziko poranenia z preťaženia a zlepšením ošetrovateľských schopností zvyšuje
kompetencie ošetrujúcich.
Základné princípy kinestetiky v ošetrovateľskej starostlivosti (Farkašová, 2006):
- vyhýbať sa priamemu zdvíhaniu hmotnosti, hmotnosť je treba usmerňovať, posúvať,
gúľať,
- svaly nepoužívať na držanie tela, ale na pohyb,
- pri práci mať dolné končatiny ohnuté v kolenách,
- neblokovať kolená a nohy pacienta,
- body ťažiska mať približne v úrovni bodov ťažiska pacientovho tela,
- ruky umiestňovať na tele pacienta asymetricky – ideálny je uchop protiľahlými rukami,
- nohy sestry by mali zaujímať vždy asymetrické postavenie.
Pomôcky v kinestetickej mobilizácii. V kinestetickej mobilizácii sú neodmysliteľnou
súčasťou pomôcky, ktoré zabezpečujú podporu a udržanie polohy. Pomôcky boli špeciálne
vyvinuté požiadavkám podpory polohovania a v zahraničí sú medzičasom v mnohých
opatrovateľských ústavoch, ale aj v ambulantnej starostlivosti a v súkromnej oblasti aktívne
využívané. Používajú sa pohodlné polohovacie materiály, ktoré p/k umožňujú, samostatnú
zmenu polohy. Tieto pomôcky dovoľujú p/k, čo najväčšiu pohyblivosť, bez zbytočného
obmedzenia Ošetrujúci personál sa môže obmedziť na malý a prehľadný sortiment, kde
jednotlivé časti setu sú použiteľné v rôznych situáciách.
Špeciálny základný set podľa Kleinovej pozostáva z:
- klina,
- polovičného valca,
rolky v dĺžke 1,1 m a 2,2 m
rolky v troch špeciálnych dĺžkach 1,4 m, 1,7 m a 2 m (aj v detskej veľkosti)
Patria tu ďalej:
- viacúčelový vankúšik,
penové vypodloženie päty.
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Rolky sú plnené sypkým, ale tlakovo stabilným materiálom, ktorý sa dá potriasť tam,
kde je to potrebné. Sú to tyčinky a perličky zo špeciálneho materiálu – táto kombinácia
poskytuje poddajnosť, elasticitu ale aj pevnosť zároveň. Klin a polovičný valec je z penového
materiálu. Po každom polohovaní je dôležitá kontrola správneho použitia pomôcok, ako napr.
či sa päty nedotýkajú podložky a pod. Tiež je dôležité, či sa p/k v novej pozícii cíti dobre
(Klein-Tarolli, 2008, s. 24-25).
Fázy kinestetiky
Kinestetická mobilizácia podporuje telesné zdravie, vnímanie tela a sociálne chovanie
pacienta. Mobilizáciou sa v širšom zmysle rozumie pomoc človeku využiť a odhaliť potrebné
rezervy k rozvoju vlastného zdravia. Každá mobilizácia má fyziologický a psychologický
aspekt. Všetky tri roviny sú ovplyvnené možnosťami pohybového aparátu. Vnútorné orgány
a orgánové systémy sú pre procesy látkovej výmeny závislé na aktívnom pohybe svalov.
Opačne, dobre fungujúci metabolizmus má pozitívny účinok na telesný pohyb. Telesný
pohyb a metabolizmus sa stále menia a ovplyvňujú (Nedělková, 2007, s. 38).
Warm up – zohriatie. V tomto chápaní je zohriatie a povzbudenie telesného vnímania, kedy
zisťujeme pohybové obmedzenie i pohybové rezervy.
Funkčný tréning – zmena pozície. Táto fáza je charakterizovaná integrovaním pohybových
postupov a koordináciou zmeny miesta. Ide o vlastnú zmenu pozície, zahŕňa rovnomerné
rozloženie telesnej váhy, zaujatím pohodlnej pozície, transfer na cieľové miesto.
Cool down – uvoľnenie, stabilizácia polohy. Tretia fáza je charakterizovaná dosiahnutím
nového miesta, zahŕňa rovnomerné rozloženie telesnej váhy, zaujatím pohodlnej pozície,
uvoľnením v pokojovej pozícii (Nedělková, 2007, s. 30-32).
Analýza pohybu. Pohyb je zmena polohy vyvolaná silou. Sila je vždy viazaná na hmotu.
Silou na seba pôsobia dve telesá, ktoré sú buď vo vzájomnom kontakte, alebo na seba
pôsobia silovým poľom (elektrickým, magnetickým, gravitačným). Ľudské telo je trojrozmerné
teleso s bohato premenlivým členením povrchu a vzájomne pohyblivými článkami.
Analyzovať pohyb tela, znamená analyzovať pôsobenie síl na telo ako celok a pôsobenie síl
na jeho jednotlivé články. Na telo pôsobia tri sily: gravitácia, sila svalov a tzv. „tretia“ sila.
Pri rozbore ich pôsobenia sa neobídeme bez základných pojmov mechaniky: ťažisko,
ťažnica, sila a práca. Najvšeobecnejšou silou, ktorá na telo pôsobí, je zemská tiaž,
gravitácia. Gravitácia pôsobí na celé telo i na každú jeho časť, na každý segment tela.
Všetky naše pohyby prebiehajú buď v smere gravitačného pôsobenia (tzv. gravitačné
pohyby), alebo proti pôsobeniu gravitačných síl (tzv. antigravitačné pohyby). Každé teleso
sa chová tak, ako by gravitácia pôsobila vždy iba v jeho ťažisku. Ťažisko je pôsobisko
gravitačných síl telesa. Ťažnica je priamka prechádzajúca ťažiskom (Dylevský, 2001, s. 5-7).
Mechanika tela. Správna mechanika tela je efektívna, koordinovaná a bezpečná funkcia tela
pri postoji, pohybe, udržaní rovnováhy v priebehu aktivity. Dobre vykonávaný pohyb zlepšuje
funkciu kostro-svalového systému, znižuje množstvo energie potrebnej na pohyb a udržanie
rovnováhy, a tým zmenšuje únavu a riziko poranenia. Hlavným cieľom správnej mechaniky
tela je umožniť bezpečné a efektívne používanie príslušných svalových skupín. Správna
mechanika tela je základným predpokladom prevencie neprimeranej námahy, poranenia,
únavy u pacienta i personálu.
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Mechanika tela zahrňuje tri základné elementy:
- držanie tela (státie, sedenie),
- rovnováhu (stabilitu),
- koordinovaný pohyb (chôdzu, dvíhanie predmetov a pod.) (Kozierová, 1995, s. 883).
Medzi najčastejšie chyby pri používaní mechaniky tela patria:
- častá rotácia chrbta,
- časté zdvíhanie nadlimitných bremien,
- časté hrbenie sa,
- častý presun predmetov uložených veľmi nízko alebo vysoko od úrovne ťažiska tela,
- práce na pracovnej ploche, ktorá nie je prispôsobená výške tela a pracovné nástroje
a potreby sú umiestnené tak, že sa pre ne sestra musí pri práci naťahovať,
- používanie nevhodnej obuvi (vysoké, schodené podpätky, ktoré telo nakláňa dopredu
mimo fyziologickej línie gravitácie) (Farkašová, 2006, s. 88).
Rovnováha. Je stav vyváženosti, v ktorom jedny sily vyvažujú pôsobenie iných síl.
Základom rovnováhy tela je jeho správny postoj. Človek udržuje rovnováhu vtedy, keď línia
gravitácie (imaginárna vertikálna os) prechádza cez ťažisko (miestom pôsobenia gravitačnej
sily) a bázou opory (podložka, na ktorej leží alebo je opretý objekt) (Trachtová, 2001, s. 3132).
Ťažisko tela správne stojaceho človeka sa nachádza mierne vpredu na hornej časti
krížovej kosti. Podmienkou správnej rovnováhy a stability u dospelého človeka je symetricky
rozložená hmotnosť tela pozdĺž línie gravitácie. Pri správnom postoji zostáva ťažisko tela
celkove stabilné. Pri pohybe sa presúva v smere pohybujúcich sa častí tela. Rovnováha je
závislá na vzájomnom pôsobení ťažiska, línie gravitácie a báze opory. Čím je širšia báza
opory ťažisko uložené nižšie, tým je väčšia stabilita a rovnováha. Rovnováha tela sa môže
zlepšiť rozšírením bázy a znížením ťažiska a jeho presunom smerom k podložke. Báza
opory sa dá ľahko rozšíriť rozkročením sa. Ťažisko možno bez ťažkostí znížiť pokrčením
v bedrových kĺboch a v kolenách, prípadne až do podrepu (Kadučáková, 2008, s. 43).
Záver
Mobilizácia chorého človeka s obmedzenou sebakontrolou nad vlastným pohybom,
predstavuje pre ošetrovateľský personál pomerne veľkú fyzickú záťaž, pretože p/k dvíha, čo
môže viesť k manifestácii zdravotných problémov. Znalosť kinestetických konceptov
umožňuje ošetrujúcemu personálu účinne a efektívne analyzovať praktické situácie spoločne
s p/k, pri maximálnom využití jeho pohybových rezerv, správne zostaviť a realizovať jeho
priebeh mobilizácie. Ošetrujúci personál často túži po nákladných polohovacích pomôckach,
antidekubitárnych matracoch a lôžkach. Mobilizácia podľa kinestetiky odbúrava ich
používanie. Sestry stále používajú nesprávnu techniku pri mobilizácii p/k, čoho dôsledkom sú
problémy s pohybovým aparátom, preto je potrebné poukázať na možnosti lepšieho využitia
vlastného pohybu, ako aj rezerv p/k, a tak prispieť k ochrane vlastného zdravia, ale aj
zníženiu fyzickej záťaže.
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MIGRÉNA – SÚČASNÝ PROBLÉM DNEŠNEJ DOBY
Hudáková Zuzana, Novysedláková Mária
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Abstrakt
Migréna sa označuje ako ochorenie, ktoré vážne znižuje schopnosť pacienta
pracovať, študovať a viesť normálny rodinný život. Znižuje kvalitu života, negatívne
ovplyvňuje rodinný, pracovný a aj spoločenský život postihnutého, pretože dotyčný netrpí len
častými záchvatmi veľmi silných bolestí hlavy, ale aj neustálym očakávaním ďalších atakov,
ktoré ho často na dlhý čas vyraďujú z bežného pracovného a spoločenského života.
Bolesť hlavy je jedným z najčastejších neurologických ochorení a aspoň raz v živote
postihne viac než 90 % populácie. Zle liečená alebo neliečená bolesť hlavy prináša svojmu
nositeľovi zbytočné utrpenie. Migréna je najčastejším zástupcom cievnych bolestí hlavy. Je
to chronické ochorenie charakterizované opakovanými, pulzujúcimi bolesťami hlavy. Bolesť
je spočiatku jednostranná a lokalizovaná v prednej temporálnej oblasti a oblasti očí, stupňuje
sa, postupuje smerom dozadu a rozširuje sa. Záchvaty migrény sprevádza množstvo
nepríjemných vegetatívnych príznakov, ako je vracanie, nauzea a iné. Obyčajne trvá od
niekoľkých hodín až po niekoľko dní. Intenzita bolesti sa stupňuje aj pri rutinnej fyzickej
činnosti, čo núti pacienta aby ostal v pokoji.
Kľúčové slova: Migréna. Spúšťacie faktory. Bolesť hlavy. Aura.
Abstract
Migraine is known as a disease that severely reduces the patient's ability to work,
study and lead a normal family life. It reduces the quality of life, negatively affects family,
work and social life of the victim, just as he does not suffer frequent bouts of very severe
headaches, but also the constant expectation of further attacks, which it often for a long time
are removed from normal work and social life.
Headache is one of the most common neurological diseases, and at least once in
their lives affects more than 90 % of the population. Poorly treated or untreated headache
bring unnecessary suffering to its holder. Migraine is the commonest agent of vascular
headaches. It is a chronic disease characterized by repeated, pulzujúcimi headache. The
pain is initially unilateral and localized in the anterior temporal region and the eyes, the
degree to proceed backwards and spreads. Number of migraine attacks accompanied by
unpleasant vegetative symptoms such as vomiting, nausea and others. Usually lasts from
several hours to several days. The intensity of pain is escalating even in routine physical
activity, forcing the patient to remain at rest.
Keywords: Migraine. Triggers. Headache. Aura.
Migréna je chronické invalidizujúce ochorenie, prejavujúce sa periodickými záchvatmi
prevažne jednostrannej bolesti hlavy, strednej či značnej intenzity, najskôr tupej a neskôr
väčšinou pulzujúcej. Záchvat začína najčastejšie ráno alebo v noci, trvá od niekoľkých hodín
po 2-3 dni a je sprevádzaný nevoľnosťou s bohatým vegetatívnym sprievodom. Záchvatom
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bolesti často predchádza fáza nebolestivej aury, väčšinou zrakovej, vzácnejšie motorickej
alebo senzitívnej, poprípade dlhšia prodromálna fáza s individuálne rozdielnou pestrou
symptomatológiou (Otradovec, 2003).
Podľa rôznych štatistík postihuje migréna okolo 6 % mužov a asi 18 % žien. U detí až
do obdobia puberty majú prevahu chlapci. Maximum osôb trpiacich migrénou je medzi 30. a
45. rokom života (Marková, 2004, s. 14). Záchvaty sa najčastejšie opakujú v intervale
niekoľkých dní až týždňov. Sú však aj osoby, ktoré majú za celý život len 1-2 záchvaty
migrény, u iných sa opakujú takmer denne. Medzi záchvatmi sú pacienti úplne bez ťažkostí
(Vademecum medici, 1998).
Vytvorenie migrenóznej bolesti hlavy súvisí s účinkom serotonínu na krvné cievy.
Serotonínom sa zvyšuje permeabilita ciev. Dochádza k úniku látok, napr. plazmakinínu
z krvnej cievy do okolitého tkaniva, kde tieto látky spôsobujú dráždenie receptorov bolesti.
Okrem toho serotonín vyvoláva uvoľnenie prenášačových látok, ako napr. prostaglandínov,
ktoré v mozgu vedú k vazokonstrikcii, a mimo mozgu k vazodilatácii. Vazodilatácia
v žalúdočnom trakte by mohla byť u mnohých pacientov s migrénou zodpovedná za
nevoľnosť a vracanie (Migréna, 2005).
Spúšťacie faktory sú individuálne, rôznorodé a pravdepodobne sa kumulujú až kým
nedosiahnu prah, za ktorým sa spustí biochemický proces migrény.
Väčšina migrenikov pri vzniku migrény udáva niektorý spúšťací faktor (tab. 1).

Tabuľka 1 Spúšťacie faktory migrény
Hormonálne zmeny
- hormonálna antikoncepcia
- tehotenstvo, klimaktérium
- amenorea, menštruácia, ovulácia
Vplyvy prostredia
- nepravidelné cvičenie
- neúmerná fyzická námaha
- cestovanie lietadlom alebo vlakom
Lieky
- vazodilatanciá
- aplikácia kontrastných látok pri
angiografickom vyšetrení
Zmeny počasia
Nadbytok alebo nedostatok
spánku
Príjem určitých potravín
- niektorý typy syrov
- alkohol/určité vína, pivo, tvrdý
- umelé sladidlá (sacharin, aspartam)
- káva, čokoláda, koncentrovaný cukor
- glutamát (čínska reštaurácia)
- južné ovocie, kompóty, nakladaná
zelenina
Stravovacie návyky
- vynechanie jedla, oneskorenie jedla
- neúmerné množstvo jedla
- diéty
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Stres,
emočné
podnety,
depresia
Blikajúce svetlo (počítač, TV)
Nadmerné fajčenie, expozícia
nikotínu
Všeobecné metabolické a
infekčné poruchy
Lokálne ochorenia v oblasti - infekcie
hlavy a krku
- ochorenia očné, ORL
- zubné poruchy, poruchy prežúvania
Silné zápachy
- parfémy, čistiace prostriedky
Zdroj: (Waberžinek, 2000, s. 42-45)
Migréna patrí do skupiny primárnych bolestí hlavy a od sekundárnych bolestí hlavy sa líši:
- trvaním záchvatu,
- periodicitou,
- lokalizáciou bolesti,
- genetickými faktormi,
- vekom,
- sprievodnými príznakmi,
- intenzitou (Waberžinek, 2000, s. 50)
Fázy migrény
Záchvat migrény nie je len záchvat bolesti, ale ide o komplexný dej s nasledujúcimi fázami
(Marková, 2004):
1. prodromálna fáza
Asi 60 % migrenikov udáva prodromálne príznaky. Prodrómy dávajú chorému signál,
že v nasledujúcich 24 hodinách sa dostaví migréna. Príznaky prodromálnej fázy sú
malátnosť, časté močenie, zápcha, hnačka, nesústredenosť, depresia, zívanie, pocit únavy,
pocit smädu, podráždenosť, stuhnutá šija, citlivosť na svetlo a hluk, neodolateľná chuť na
sladké (Petrovičová, 2005).
2. fáza aury
Aura sa definuje ako prechodné ložiskové poruchy mozgu alebo mozgového kmeňa,
ktoré predchádzajú alebo sprevádzajú vlastnú bolesť hlavy (Waberžinek, 2000). Môže
opakovať aj napriek tomu, že sa neobjaví bolesť hlavy (status migrenóznej aury). Samotná
aura sa vyvíja postupne, behom 5-20 minút a trvá menej ako 60 minút. Pri dlhšom trvaní
máme podozrenie na rozvoj migrenózneho infarktu.
Najčastejším typom je vizuálna aura, ktorá je popísovaná ako iskrenie v tvare „cik-cak“, ktoré
vzniká blízko bodu fixácie a postupne sa sťahuje na perifériu zrakového poľa. Za sebou
zanecháva rôzny stupeň relatívneho alebo absolútneho výpadu zorného poľa, ide o takzvaný
scintilačný skotóm. Vzácnym typom aury je takzvaný „syndróm Alenky v ríši divov“, kedy sú
postavy v okolí pretiahnuté a deformované (Waberžinek, 2000, s. 55).
Veľmi vzácne sú prechodné poruchy reči, vertigo, amnentné stavy. Tieto príznaky spolu
s parestéziami je potrebné odlíšiť od cievnej mozgovej príhody.
3. bolesti hlavy
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Pre migrenóznu bolesť hlavy je typické, že sa objaví po prodromálnych príznakoch,
príznakoch aury, alebo úplne samostatne a nečakane v ktorúkoľvek nočnú či dennú hodinu.
Ide o záchvatovité bolesti hlavy, trvajúce väčšinou niekoľko hodín až niekoľko dní. Medzi
záchvatmi nemá chorý žiadne problémy a je úplne zdravý. Typický záchvat migrény trvá
maximálne 72 hodín, pri dlhšom trvaní ide o status migraenosus (Waberžinek, 2000).
Často sa s narastajúcou bolesťou objavujú sprievodné príznaky. Predovšetkým
vidíme gastrointestinálne poruchy (nevoľnosť, vracanie, žalúdočné kŕče), nechutenstvo,
vertigo, polyuriu, potenie, rozmazané videnie, väčšiu citlivosť kože hlavy, chlad končatín a
iné. Väčšina migrenikov počas záchvatu popisuje zvýšenú dráždivosť a precitlivelosť na
zvuky (fonofóbia), svetlo (fotofóbia), a pachy (osmofóbia)(Vademecum medici, 1998).
4. postdromálna fáza
Keď bolesť ustúpi, chorý je často unavený, má bolesti všetkých svalov a prichádza
spánok. V nasledujúce hodiny až dni sa môže dostaviť pocit vyčerpanosti, bolesti svalov,
niektorí naopak udávajú zlepšenú náladu (Petrovičová, 2005, s. 464).
Diagnostika migrény sa opiera o tri oporné body:
Anamnéza – prvý a zároveň najvýznamnejší krok pre stanovenie diagnózy, ide o
odpovede pacienta na otázky týkajúce sa vývoja jeho ťažkostí, údaje o psychosociálnych
faktoroch, ale aj údaje o doterajšej farmakoterapii. Veľmi dôležitá je aj rodinná anamnéza.
Anamnestické otázky musia byť cielené, aby odpovede na ne podali čo najpresnejšiu
charakteristiku bolestí hlavy a umožnili odlíšiť primárne bolesti hlavy od sekundárnych.
Opis záchvatov bolestí hlavy – pacient presne opíše znaky záchvatov bolestí hlavy,
aby sa lekár uistil v diagnóze. Kontrolný zoznam tu slúži ako dobrá orientácia pre
popisovanie bolestí. Neurologické vyšetrenia – narušené priebehy vzruchov v mozgu sa
dajú dokázať pomocou elektroencefalogramu (EEG). Pri EEG sa meria bioelektrická aktivita
mozgu pomocou povrchových to znamená na kožu na hlave umiestnených elektród. Na
zistenie prekrvenia mozgu sa prevádza dopplerova ultrasonografia. Snímkovacie metódy,
ako sú počítačová tomografia (CT) a nukleárna magnetická rezonancia neukážu spravidla
žiadny patologický nález.
Liečba migrény
Migréna sa charakterizuje nielen frekvenciou a závažnosťou ale aj dopadom na
kvalitu života pacienta. Zasahuje do socio-ekonomických sfér pacienta ale aj spoločnosti.
Predpokladom správnej liečby migrény je správna diagnostika a diferenciálna diagnostika
konkrétneho typu. Farmakoterapia migrény sa rozdeľuje na:
- abortívnu – liečba akútneho záchvatu,
- preventívnu – profylaktická liečba.
Cieľom akútnej liečby je zastaviť alebo zmierniť migrenózny záchvat. Cieľom
preventívnej liečby je redukcia frekvencie záchvatov a zmiernenie intenzity očakávaných
príznakov (Donáth, 2003).
Nemedikamentózna liečba
Pretože migréna trvá roky a trvalé užívanie medikácie vedie k závažným vedľajším
účinkom, prevencia je kľúčovým faktorom k zvládnutiu migrény. Predovšetkým je potrebné
sa vyvarovať spúšťacích faktorov migrény a dodržiavať správnu životosprávu. Cvičenie a
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relaxácia nie len znižujú hladinu stresu, ale na viac znižujú mieru bolesti a frekvenciu
záchvatov (Donáth, 2003). Existuje celá rada možností ako si pri bolestiach hlavy môžete
pomôcť sami.
Uvoľnenie – ideálny je autogénny tréning alebo progresívne svalové uvoľnenie.
Mnohým ľuďom pomáha, keď si najprv popočúvajú príjemnú, tichú, upokojujúcu hudbu alebo
keď sa stiahnu do tichej tmavej miestnosti.
Prechádzka – vďaka pobytu na čerstvom vzduchu sa často uvoľní napätie a s ním
bolesti hlavy.
Chlad – vlhké studené obklady na čelo alebo krk – podľa miesta bolesti.
Masáž – miernym tlakom a krúživým pohybom masírujeme spánky, čelo alebo koreň
nosa. Masáž robíme tak dlho až sa koža na masírovanom mieste výrazne zahreje.
V súčasnosti neexistuje nefarmakologická metóda, ktorá by bola schopná kontrolovať
vazolabilitu artérií.
Akupunktúra a akupresúra – nik presne nevie, ako akupunktúra pri prevencii
záchvatov migrény pôsobí, ale niektorým postihnutým veľmi pomáha. Úľavu môže priniesť
akupresúra. Jemným tlakom na spánkové svaly, alebo postupom dolu v zadnej časti krku a
ramena nájdeme akupresúrne body. Keď nahmatáme citlivý bod, jemne zatlačíme.
Homeopatia – princípom homeopatie je liečiť podobné podobným. Pacientom sú
predpisované veľmi malé množstvá substancií, ktoré môžu napodobniť príznaky choroby.
Homeopatické prípravky by mali byť užívané len na odporúčanie kvalifikovaného pracovníka.
Psychoterapia – každý má v živote problémy, ale nie každý je schopný sa s nimi
vyrovnať. Psychoterapia pomáha stres identifikovať a nájsť cestu, ako sa s ním vyrovnať.
Pretože stres a úzkosť môžu spustiť migrenózny záchvat, niektorým ľuďom prospieva tento
typ liečenia.
Masáže a aromaterapia – masáže môžu byť veľmi užitočné ako prostriedok
ku zníženiu napätia vo svaloch a ako šetrná metóda relaxácie. Pokiaľ sa robí pravidelne
môže minimalizovať bolesť hlavy pochádzajúcu zo stresu. Niekomu zas prospieva masáž
kombinovaná s použitím aromatických olejov (aromaterapia), pretože oleje môžu zmierniť
určité problémy vrátane zlého spánku.
Migréna, presne ako každé iné chronické ochorenie zasahuje do života každého
pacienta. V prevencii je dôležité vedenie denníka migrény, ktoré pomôžu pacientom zlepšiť
kvalitu života pri tomto ochorení. Svojpomocná prevencia spočíva v tom, že pacient si bude
sledovať čo pred záchvatom robí, pije alebo je a tým si môže intenzitu alebo častosť migrén
znížiť (Donáth, 2003).
Denník by mal obsahovať: dátum, deň v týždni, vznik záchvatu behom menštruácie,
čas začiatku záchvatu, aké príznaky a ako začali, ako dlho záchvat trval, aká bola liečba, ako
dlho trvala, účinnosť liečby, ako záchvat skončil. Vo vedení denníka je potrebné pokračovať,
pokiaľ pacient nemá zaznamenaných najmenej päť záchvatov.
Pokiaľ pacient dokáže rozpoznať včasné varovné známky hroziacej migrény (pocit
únavy, zívanie, stuhnutá šija, podráždenosť, citlivosť na svetlo a zvuk, aura), bude možno
môcť podniknúť kroky, aby záchvat zastavil včas, alebo aspoň zmiernil príznaky záchvatu.
Za ideálnych okolností by sa mal chorý záchvatu poddať a snažiť sa oddychovať. Spánok je
prirodzená metóda napomáhajúca zotaveniu. Ak je to možné, chorý by sa mal zavrieť do
tichej a tmavej miestnosti. Taktiež môže chorý skúsiť obklady, ktoré si prikladá na zadnú časť
krku alebo na najbolestivejší bod. Môžu sa aplikovať studené alebo teplé obklady.
Záver
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Migréna zhoršila život veľkému množstvu ľudí. Postihovala veľkých vodcov a veliteľov
ako boli Julius Caesar, Napoleon Bonaparte a Thomas Jefferson, ale aj iných, napr.Vincent
van Gogh, Claude Monet, Cervantes a pod. Migréna život neohrozí ani neskráti, môže ho
však značne znepríjemniť. Pokiaľ je podcenená a nie správne liečená, môže prinášať
migrenikoveľké ťažkosti.
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HOSPITALIZOVANÝ SENIOR A AGEIZMUS
Hudáková Anna, Obročníková Andrea
Prešovskáj univerzita, Fakulta zdravotníctva, Prešov
Abstrakt
Ageizmus je vážnym problémom v starostlivosti o starých ľudí a môže sa prejavovať
rôznymi formami agresie. Samotné týranie môže byť fyzické, emocionálne, sexuálne
alebo finančné vykorisťovanie. Zlému zaobchádzaniu so seniormi predchádzajú mnohé
rizikové faktory, a to z pozície páchateľa alebo obete. Uvedený problém si vyžaduje mnohé
terapeutické a ošetrovateľské intervencie. Dôležité je optimálne liečebné prostredie, vhodná
komunikácia so seniorom a empatický prístup.
Kľúčové slová: Ageizmus, Týranie, Rizikové faktory, Empatia, Komunikácia

Zlé zaobchádzanie so seniorom predstavuje celý komplex nežiaducich javov
páchaných na starom človeku v procese starostlivosti o neho. Problém sa musí najprv
rozpoznať, potom identifikovať, až tak ho môžeme ilustrovať.
Agresivita pri zlom zaobchádzaní zo starým človekom môže byť :
- otvorená – tupý, priamy ale cieľový brachiálny alebo sociálny útok,
- zastretá – symbolická alebo skrytá,
- zástupná - smeruje k vlastnému podnetu, ale k náhradnému objektu, hovoríme o tzv.
obetnom baránkovi alebo hromozvode,
- invertovaná – seba potrestanie agresivita voči sebe, z vedomých, alebo
podvedomých tendencií v extrémnych prípadoch vedúca k samovražde (Koval,
2001).
Agresia vedie k najhrubším formám týrania starého človeka. Pri agresii významnú úlohu
zohráva riziková situácia, ako je spolužitie s agresorom, významná spoločenská alebo iná
osobná väzba k nemu. Veľmi často je agresia socializovaná, teda vykonávaná nenápadnými,
spoločensky tolerovanými spôsobmi, ktoré sa ťažko dokazujú a postihujú. Môže ísť
o jednanie účelové, o opakované afekty, o vplyv alkoholu alebo iných drog, často
o vyčerpanie a syndróm vyhorenia u osôb, ktoré sa o starého človeka starajú obzvlášť vo
vzťahu k dementným pacientom (Kalvach, 2004).
Americký The National center of Elder Abuse and Administration on Aging (Národné
centrum zneužívania starších a vládny úrad pre starnutie) v roku 1996 definoval formy
týrania starých ľudí takto :
- fyzické týranie,
- sexuálne týranie,
- emočné týranie,
- finančné týranie,
- zanedbávanie,
- vlastné zanedbávanie – samo zanedbávanie,
- rezignácia, opustenie opatrovateľa (Koval, 2001).
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Na Slovensku odborníci používajú klasifikáciu zlého zaobchádzania so starým
človekom, ktorá vychádza zo životného štýlu a mentality našej spoločnosti. Zároveň
poukazujú na pestrosť možných foriem týrania v podmienkach nášho života, ktoré uvádzame
v tabuľke 1.
Tabuľka 1

Formy zlého zaobchádzania so starými ľuďmi (Koval, 2001)

obťažovanie

zanedbávanie

vykorisťovanie

zneužívanie

týranie

emocionálne

aktívne

finančné

majetkové

duševné

fyzické

pasívne

majetkové

citové

fyzické

sexuálne

samozanedbávanie

fyzické

politické

systematické

Obťažovanie je opakované, dotieravé požadovanie vecí, peňazí, majetku, prípadne sexu od
bezbrannej osoby. Patrí do kategórie psychologického rodinného násilia. Niekedy dochádza
k obťažovaniu aj mimo rodiny, na ulici alebo v inštitúciách, kde sa nachádzajú starší ľudia.
Zanedbávanie je skutkom pozabudnutia alebo odmietnutia splnenia záväzku alebo
povinnosti voči starej osobe ošetrovateľom, alebo inou osobou, na ktorej je tento závislý.
Nepriamymi príznakmi zanedbávania staršieho človeka zo strany opatrovateľa alebo rodiny
je zanedbanie životného prostredia staršej osoby, podvýživa alebo dehydratácia seniora.
Vykorisťovanie je sústavným využívaním svojho postavenia opatrovateľa, ošetrovateľa,
tútora a pod., voči závislému starému človeku za účelom obohatenia sa na úkor seniora.
Medzi najčastejšie príznaky vykorisťovania patria manipulácia v bankových účtoch, ktorú
staršia osoba nemohla urobiť, čerstvé zmeny závetu, neodôvodnený prevod majetku,
chýbajúce vybavenie domácnosti a pod.
Zneužívanie je využitie svojho príbuzenského vzťahu alebo postavenia dôvernej osoby
resp. človeka, ktorý má dohľad nad starým človekom na vlastné obohatenie sa majetkom
seniora, uprednostňovaním priazne starého človeka pre seba. Zneužívanie starších ľudí
má za následok využívanie svojho postavenia s cieľom prevziať majetok, včítane peňažných
úspor alebo ich dôchodku.
Týranie je trvalým, opakovaným a úmyselným aktom emocionálneho, psychologického
a fyzického nátlaku na zraniteľnú staršiu osobu, jej formálnymi či neformálnymi
ošetrovateľmi. Týranie napĺňa podstatu činu týrania zverenej osoby. Je to multifaktoriálna
genéza podporovaná subjektívnymi a objektívnymi faktormi sociálneho prostredia a ich
interakciami. Často rozhodujúcim faktorom týrania sú povahové rysy, duševný stav
a odborné vedomosti osoby, ktorá pre seniora pracuje alebo sa o neho stará, na ktorej je
starší človek závislý (Koval, 2001).
O starších ľudí, ktorí sa o seba nevedia postarať a potrebujú pomoc sa zvyčajne
starajú členovia rodiny. Starostlivosť často vyvoláva ovzdušie plné napätia a sklamania zo
vzájomných vzťahov, čo väčšinou vedie k agresii. Agresorom môžu byť partner, deti,
opatrovatelia, ktorí sa starajú o starého človeka.
Týranie starých ľudí je mimoriadne zložitým problémom, ktorý vzniká ako následok
závislosti a odkázanosti starej osoby, extrémneho stresu, sociálnej izolácie, generačného
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dedeného násilia a vnútornou dynamikou osobných problémov. Boli identifikované faktory,
ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa určitý človek stane obeťou zlého zaobchádzania, ale
aj faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa zlého zaobchádzania človek dopustí.
Môžeme hovoriť o rizikových faktoroch zo strany obete a rizikových faktoroch zo strany
páchateľa.
Rizikové faktory zo strany obete:
- Je to hlavne vek nad 75 rokov, prítomnosť demencie alebo depresie, funkčná
neschopnosť, nespôsobilosť, ohrozenie alebo strata sebestačnosti. Ako ďalšie sa
uvádzajú ťažšie poruchy kognitívnych, afektívnych alebo komunikačných schopností,
zlý zdravotný stav a sociálna izolácia. Opatrovaní starí ľudia sa môžu ocitnúť
v situácii, keď sa so svojím opatrovateľom o seba navzájom starajú a negatívne sa
ovplyvňujú. Častou príčinou problémov sú aj niektoré povahové rysy, spôsoby
správania sa a riešenie problémov zo strany starej osoby, čiže agresívne, výbojné
a niekedy aj dezorientované správanie sa starého človeka.
- Obava pred osamelosťou je natoľko dominantná u starého človeka, že je pripravený
znášať príkoria a krivdy až do konca života. Podiel starých ľudí na konfliktoch
v rámci rodiny vychádza z neadekvátneho správania sa k svojim potomkom, ich veku
a postaveniu a snahy o diktovanie a rozkazovanie v domácnosti potomka (Koval,
2001).
Rizikové faktory zo strany páchateľa:
- Jedným z hlavných faktorov je stres, hlavne rodinných príslušníkov starajúcich sa
o chorých s demenciou, ak sú prítomné poruchy správania a bludy.
- Zvýšené napätie a frustrácia ošetrovateľa môže prameniť aj z nedostatočného
finančného ocenenia.
- Niektorí opatrovatelia trpia duševnými ochoreniami ako sú psychopatie, porucha
pamäti, mentálna retardácia alebo porucha sociálnych vzťahov, rizikovým faktorom
je aj predchádzajúca agresia a asociálne správanie. Môže však ísť o alkoholizmus
a drogovú závislosť a nízku intelektovú úroveň.
- Závažným problémom je závislosť páchateľa na obeti obzvlášť bytová a materiálna,
ako aj preťaženie a existenčné problémy (Koval, 2001).
Akútnym riešením situácie ohrozenia seniora je jeho hospitalizácia alebo
umiestnenie v sociálnom zariadení, v každom prípade má byť ihneď prerušený kontakt
s páchateľom. Okrem najzávažnejších prípadov sa neodporúča kriminalizácia páchateľa,
ale skôr podpora preťaženej rodiny alebo opatrovateľa (Kalvach, 2004).
Medzi príčiny týrania starších ľudí patria :
 Spoločenské – v starobe klesá sebestačnosť, stúpa odkázanosť, chýbajú finančné
prostriedky. Sebestačnosť sa mení na závislosť. Tento faktor sa veľmi často stáva
rozhodujúcim v príčinnej súvislosti zlého zaobchádzania so starou osobou.
 Enviromentálne – vychádzajú z biologickej, ekonomickej, výchovnej a emocionálnej
funkcie rodiny.
 Behaviorálne – životný štýl rodiny, správanie sa jedinca i populácie, majú priamy
vplyv na zlé vzťahy medzi starými rodičmi a potomkami, ktoré pramenia z
nepripravenosti niesť bremeno staroby vlastného rodiča (Čižmáriková, 2004).
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Rozpoznanie zlého zaobchádzania so starým človekom je citlivý problém. Ageizmus
je zo sociologického pohľadu vždy agresiou. Môže sa prejavovať evidentným aktívnym
fyzickým či psychickým spôsobom (Koval, 2001). Nesmie sa zabúdať na odbornú i laickú
prípravu ošetrovateľov a opatrovateľov, vrátane členov rodiny seniora. Veľmi dôležité
aspekty ochrany seniora pred násilím sú zahrnuté predovšetkým v legislatíve. Ochranu
občana Slovenskej republiky, jeho ľudské práva, nedotknuteľnosť jeho osoby a majetku
zabezpečujú :
- Ústava Slovenskej republiky
- Trestný zákon
- Občiansky zákonník
- Iné právne predpisy týkajúce sa práv človeka (Koval, 2001).
Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi sa považuje za dôležitý aspekt
v riešení daného problému. Prevencia tohto nežiadúceho javu sa vykonáva v troch rovinách
- individuálnej, rodinnej a komunitnej.
Po zistení príčiny zlého zaobchádzania so starým človekom je potrebné dôrazne
zasiahnuť a eliminovať zdroj násilia. Starší ľudia majú právo na ochranu pred prípadmi
ageizmu. Staré osoby si vyžadujú špeciálnu ochranu z dôvodu existencie vzájomného
príčinného vzťahu medzi vekom a zvýšenou zraniteľnosťou k týraniu a zneužívaniu starých
ľudí. Každý má právo na dôstojný život. Vzťah medzi vekom a zraniteľnosťou seniora voči
každému násiliu si vyžaduje osobitný prístup. Pri predchádzaní problému sa môžeme oprieť
o práva starých ľudí. Charta práv starších osôb bola vyhlásená Medzinárodnou asociáciou
geriatrov v Adelaide v Austrálii v roku 1997 (Poledníková, 2006).
Práva starších osôb sa odvíjajú od základných ľudských práv a to bez vekového
ohraničenia. Všeobecné práva starších ľudí sú obsiahnuté v Medzinárodnom akčnom pláne
o starnutí, ktorý prijalo valné zhromaždenie OSN v roku 1992. Práva starších pacientov sú
deklarované v Charte práv starších osôb.
Právami seniorov u nás sa zaoberá Program ochrany starších ľudí, ktorý prijala vláda
Slovenskej republiky v roku 1999. Starý človek musí mať istotu, že v prípade zlého
zaobchádzania s ním, bude mu včas a komplexne poskytnutá adekvátna pomoc, aby človek
ostal človekom, a to bez ohľadu na svoj vek a sociálne postavenie.
V rámci ošetrovateľskej starostlivosti je dôležitý aj empatický prístup sestry
u hospitalizovaného seniora. Empatický prístup je schopnosť sestry vžiť sa do pacientovho
duševného rozpoloženia, do toho čo práve prežíva, ako hodnotí svet, seba, vzťah k svojmu
veku, alebo k chorobe (Kristová, 2004).
Sestra schopná empatie pôsobí na pacienta – hospitalizovaného seniora pozitívne,
pretože:
- vzbudzuje v ňom pocit istoty a bezpečia,
- verí jeho pocitom,
- pomáha mu zmierňovať ťarchu jeho problémov,
- rozumie zmenám jeho správania,
- poskytuje mu pocit citovej podpory a pod. (Kristová, Tomašková, 2002).
Najdôležitejšou oblasťou uplatnenia a použitia empatie je terapeutická činnosť
a samozrejme aj ošetrovateľské aktivity sestier, ktoré sa bezprostredne starajú o pacientovu
psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu (Venglářová, 2006).
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Aktívnu účasť seniora na liečebnom procese podporuje asertívny prístup
ošetrujúceho personálu vo vzťahu k pacientovi. Asertívne správanie sestry sa prejavuje
verbálne a neverbálne. Reč sestry je primerane hlasitá, zrozumiteľná a plynulá. Očný kontakt
je priamy, postoj vyjadruje pohodu. Dôležitý je pozitívny postoj k druhým a primerané
sebavedomie. (Venglářová, 2006). Sestra v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o seniora, by
mala mať možnosť využívať prvky asertivity, čo zaručuje, že bude schopná a ochotná
adekvátne uspokojovať jeho bio – psycho- sociálne potreby. Právo na asertívne správanie
má samozrejme aj hospitalizovaný starý človek, pretože asertivita je aj spôsob ako presadiť
svoju oprávnenú požiadavku a povedať „nie“. Je to možnosť ako dať najavo svoje emócie,
priania a požiadavky ,robiť primerané kompromisy. Asertívnym správaním, môže pacient
niektoré výhody stratiť, ale zostáva stále „sám sebou“. Asertívne správanie pacienta, ale aj
sestry zároveň vylučuje agresivitu aj pasivitu, čo prispieva k ich lepšiemu sociálnemu
kontaktu a k potláčaniu príznakov ageizmu..
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VYUŽITIE LOGOTERAPIE V OŠETROVATEĽSTVE
Hudáková Paulína1, Zajacová Katarína2, Lengyelová Anna1
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Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti je nutné popri adekvátne kvalitnom
poskytovaní odbornej starostlivosti dbať aj na osobnostnú stránku pacienta, ktorý sa neraz
nachádza vo vnútornom napätí, či jeho utrpenie alebo dokonca život ako taký má zmysel a či
je vôbec schopný aj v tejto náročnej fáze objaviť zmysel života.
Vnútorná vyrovnanosť pacienta sa odrazí na rovinách, a to biologickej, psychologickej
a sociálnej. Vychádzajúc z holistického ponímania pacienta chceme poukázať na rovnako
dôležitú rovinu, a to rovinu spirituálnu, ktorá má veľmi úzke prepojenie s troma
predchádzajúcimi. V starostlivosti o pacienta v jeho posledných fázach života je táto rovina
na prvom mieste.
Ak dôjde v živote k neúnosným vnútorným stavom utrpenia, prekonávaniu strachu
alebo pochybností, ak sa človek ocitne v ťažkých vonkajších situáciách alebo nedokáže už
zvládať údery života, potom platí, že treba poskytnúť pomoc, aby sa nielen zviditeľnili, ale aj
prakticky používali skryté zdroje samoregulácie v hĺbke vlastnej duše. Pritom nejde o analýzu
minulosti, ale v prvom rade o dosiahnutie stanoveného cieľa, o novú vnútornú orientáciu,
a tým o prospešné naplnenie života a zmyslu. Mnohí pacienti totiž trpia celkom jednoducho
len preto, že žijú alebo že ich život vyzýva žiť. Nakoniec môžeme vidieť každý problém
utrpenia aj ako krízu pochopenia zmyslu (Lukasová, 2009, s.13).
Zásadným charakteristickým prvkom Franklovej logoterapie je poukázať na to, že
veľa problémov môže byť zmiernených tým, že obrátime pohľad pacienta smerom k jeho
voľným kapacitám, v ktorých má ešte možnosť vyrovnať sa so svojím osudom, namiesto
toho, aby v myšlienkach krúžil okolo konglomerátu nezmeniteľných skutočností, ich možných
príčin alebo následkov a nenašiel žiadne východisko (Lukasová,1998, s.12).
V logoterapii nejde o preinterpretovanie situácie, ale predovšetkým o to, aby
motivovala pacienta alebo trpiaceho človeka, aby sám niečím pozitívnym prispel k svojej
situácii. Táto motivácia predpokladá, že sa človek k tomuto postoju cíti slobodný a že
vzhľadom k svojmu stavu nepodlieha žiadnemu fatalizmu (Lukasová,1998, s.13).
Logoterapeutická technika sa usiluje nájsť myšlienkový obsah, ktorý je pre pacienta
tak dôležitý a významný, že sa podarí upútať jeho pozornosť a tým sa „odsústrediť“ od
sebapozorovania a od očakávaného nežiaduceho symptómu, ktorý sa potom vôbec neobjaví
(Lukasová,1998, s. 22).
Pretože logoterapeut pracuje zásadne v slobodnej duchovnej oblasti postoja človeka,
sprostredkuje pacientovi takýto náhľad: „Ty máš utrpenie, problém, symptóm, ale nikto ťa
nenúti, aby si sa ho bál, bral ho vážne, podriadil sa mu a svoj život preto zahodil. Rovnako
tak dobre ho môžeš akceptovať, transformovať v pozitívum, ignorovať, a dokonca
ironizovať!“ (Lukasová,1998, s. 20).
Logoterapia sa zaoberá konkrétnym zmyslom konkrétnej situácie, do ktorej je
začlenená konkrétna osoba. Logoterapeutická teória sa však nezaoberá iba „vôľou k zmyslu“
vo všeobecnosti, ale poukazuje aj na vôľu k najvyššiemu zmyslu. Avšak čím všeobecnejší je
zmysel, tým menej je rozumom pochopiteľný. Najvyšší zmysel je úplne vzdialený výlučne
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intelektuálnemu úsiliu. Čo je nepochopiteľné, nemusí však byť neuveriteľné (Frankl, 2005,
s.108).
Frankl predložil svoj obraz človeka v koncepte dimenzionálnej ontológie. V nej
rozvinul ľudské bytie do troch dimenzií: do somatickej, psychickej a duchovnej. Ľudské
dimenzie prenikajú jedna cez druhú rovnako dokonale, ako to robia tri dimenzie priestoru:
dĺžka, šírka a výška. Nie je možné napríklad dokázať, že šírka sa začína tam, kde sa končí
dĺžka. Podobne je to aj s človekom: v každom „bode“ ľudského bytia sa stretávajú všetky tri
dimenzie. Frankl hovoril o „jednote napriek rozmanitosti“.
Somatická rovina človeka je jednoducho definovateľná: k nej sa zaraďujú všetky
telesné fenomény. Zahŕňa všetky organické deje v bunkách a biologicko-fyziologické telesné
funkcie, vrátane chemických a fyzikálnych procesov.
Pod psychickou rovinou sa rozumie sféra vedomia bytia, pocity, inštinkty, afekty.
K týmto duševným fenoménom sa pridružuje ešte intelektuálne nadanie človeka, jeho
získané spôsoby správania a sociálne vystupovanie. K tejto dimenzii patria aj kognície
a emócie.
A čo zostáva pre duchovnú rovinu? Nekonečne veľa! Zostáva slobodný postoj
k telesnému bytiu a existencii. Samostatné vôľové rozhodnutia („intencionalita“), vecné
a umelecké záujmy, tvorivosť, náboženstvo a etické cítenie („svedomie“), pochopenie pre
hodnoty a láska patria do duchovnej oblasti (Lukasová, 2009, s.21).
Hodnotenie duchovnej úrovne nie je ľahké. Patria tu otázky vzťahu medzi slobodou
a zodpovednosťou, keď napr. niekto žiada maximálnu slobodu, ale prijíma pritom minimálnu
zodpovednosť, napr. vyhýbanie sa zodpovednosti nielen spoločenskej, ale aj ľudskej – za
vlastné jednanie, zmätok v hľadaní odpovedí na otázku „komu odpovedať?“ (Křivohlavý,
2002, s.180).
Duševná rovina, ktorá nemá nič spoločné s inteligenciou alebo s rozumom je vlastne
ľudská „špecificky humánna“ dimenzia, v logoterapii nazývaná ako „noetická dimenzia“.
V logoterapii prevažuje hlavne dimenzia noetická. Frankl použil formuláciu: „Logoterapia je
psychoterapia z duchovna do duchovna.“
Frankl tvrdí, že z trojrozmernosti človeka vyplýva, že to ľudské sa môže objaviť, len
čo sa odvážime vstúpiť do dimenzie duchovného. Ako človek bude človek viditeľný až vtedy,
ak vezme do úvahy tento tretí rozmer, až potom zbadáme človeka ako takého. Kým sa dá
vegetatívny život človeka bez všetkého vysvetliť ešte v dimenzii telesného a animálny život
ešte v dimenzii duševného, ľudské bytie ako také, osobná duchovná existencia sa v tejto
dvojrozmernosti nerozvíja, nevstúpi len do tejto psychosomatickej „úrovne“. Do tejto
dvojdimenzionálnej roviny môže byť homo humanus nanajvýš premietnutý. Skutočne sa to
rovná bytiu toho, čo nazývame projekcia. Vždy do nižšej dimenzie premietne to, čo iná
dimenzia obetuje. Takáto projekcia vedie k dvom následkom:
- k viacvýznamovosti,
- k protirečeniam.
V prvom prípade je dôvodom takéhoto následku nasledujúca okolnosť. V jednej a tej
istej projekcii sa rozličné zobrazuje rovnako, v druhom prípade je to tak, že jedno a to isté sa
zobrazuje do rozličných projekcií rôznym spôsobom (Lukasová, 2009, s. 22-23).
Ľudská existencia znamená byť zodpovedným, pretože podstata človeka záleží
v tom, byť slobodným. Je to bytie, ktoré vždy rozhoduje, čím je: je to „rozhodujúce bytie“. Je
totiž existenciou, a nielen tým, že je k „dispozícii“. Stôl, ktorý stojí predo mnou, je a zostane
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taký, akým je, prinajmenšom sám od seba, t. j. ak nebude nejakým človekom zmenený.
Človek však, ktorý sedí oproti mne pri tomto stole, vždy sa najprv rozhoduje, čím „je“ v
najbližšej sekunde, čo potrebuje v najbližšom momente povie alebo možno zamlčí.
Mnohotvárnosť rozmanitých možností, z ktorých vo svojom bytí uskutočňuje vždy len jednu,
vyznačuje sa existencia ako taká. Špecifické bytie človeka, nazývané ako existencia, dalo by
sa tiež označiť ako „bytie, ktoré som ja“. Človek neunikne nutnosti voľby medzi možnosťami
v žiadnom okamihu života. Môže iba robiť, „akoby“ nemal žiadnu voľbu a žiadnu slobodu
rozhodovania (Frankl 2006, s. 89).
Slobodná voľba výberu postoja je však vždy úzko spojená so zodpovednosťou za
rozhodnutia. Tam však, kde sa v určitom okamihu nevyskytujú možnosti voľby, nemôže
existovať vina. Kde však na druhej strane máme určité možnosti výberu, tam si musíme za
naším rozhodnutím stáť. A môže sa tiež stať, že sa rozhodneme nesprávne. Je ťažké
definovať protiklady „dobre alebo zle“ či „správne alebo nesprávne“, preto sú v logoterapii
nahradené pojmami „viac alebo menej zmysluplné“, to znamená, hodnotené podľa zmyslu
danej životnej situácie. Vina je potom „rozhodnutie proti zmyslu“ (Lukasová, 2009, s. 28).
Frankl si uvedomil existenciu prvku duchovnej slobody človeka, ktorá samozrejme,
nie je slobodou od niečoho, od nejakých vplyvov, ale je slobodou k niečomu, slobodou, ktorá
umožňuje ešte raz zaujať stanovisko ku všetkým vplyvom a s nimi buď súhlasiť alebo ich
poprieť, nasledovať ich alebo im odporovať (Lukasová, 2009, s. 26-27).
Otázka tejto slobody rozhodovania sa pre nachádzanie zmyslu je vo fáze prítomnosti
ochorenia ešte citlivejšie vnímaná a prehodnocovaná samým pacientom. Aby však človek
dosiahol naplnenie svojho bytia v celom jeho rozmere, musí zaujať zásadný postoj osobného
rozhodnutia a neodmysliteľne niesť zaňho plnú zodpovednosť.
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PRACOVNÉ PROSTREDIE SESTRY
Ižová Marcela
Fakulta zdravotníctva, KU, Ružomberok
Abstrakt
Pracovné prostredie predstavuje komplex fyzikálnych, chemických, biologických
a psychosociálnych faktorov pôsobiacich pozitívne alebo negatívne na ošetrujúci personál
a na kvalitu starostlivosti. K častým negatívnym faktorom pracovného prostredia patrí
nedocenenie pracovných výsledkov, málo podpory, neadekvátne materiálno-technické
vybavenie, nedostatočné finančné a sociálne ohodnotenie, negatívne interpersonálne vzťahy
a pod. V príspevku sú charakterizované jednotlivé faktory prostredia, ktoré ovplyvňujú prácu
sestry.
Kľúčové slová: Pracovné prostredie. Sestra. Pády. Kvalita. Nákazy. Interpersonálne vzťahy
Abstract
The working environment is a complex physical, chemical, biological and
psychosocial factors affecting positively or negatively on the medical staff and the quality of
care. The frequent negative work environment factors are undervalued job results, little
support, inadequate material and technical equipment, insufficient financial and social
assessment, negative interpersonal relationships and etc. The contribution is characterized
by different environmental factors that influence nurses job.
Key words: Work environment. Sister. Falls. Quality. Diseases. Interpersonal Relations

Pracovné prostredie predstavuje komplex fyzikálnych, chemických, biologických
a psychosociálnych faktorov pôsobiacich pozitívne alebo negatívne na ošetrujúci personál
a na kvalitu starostlivosti. K častým negatívnym faktorom pracovného prostredia, ktoré sa
zúčastňujú na vzniku „syndrómu vyhorenia“, patrí nedocenenie pracovných výsledkov, málo
podpory, neadekvátne materiálno-technické vybavenie, nedostatočné finančné a sociálne
ohodnotenie, preťaženosť sestier (napr. v súvislosti s nedostatkom počtu sestier ), negatívne
interpersonálne vzťahy a pod. Do preventívnych opatrení zo strany sestry patrí dodržiavanie
zásad mentálnej hygieny, primerané riešenie problémov, pestovanie dobrých
interpersonálnych vzťahov a pod. Pričom zo strany organizácie ide o vytváranie vhodných
pracovných
podmienok,
ocenenie,
vytváranie
súladu
medzi
kompetenciami
a zodpovednosťou, efektívna komunikácia, vytváranie priestoru pre ďalšie vzdelávanie
(Morovicsová, 2007).
Ošetrovateľstvo je jednou z profesií, ktoré si bez tímovej práce nemožno predstaviť.
Jednotliví členovia ošetrovateľského tímu vykonávajú činnosti, ktoré na seba úzko nadväzujú
a tým vytvárajú pracovné vzťahy – interpersonálne vzťahy. Na kvalitu pracovných vzťahov
vplýva – rešpektovanie osobnosti, slobodné vyjadrenie svojho názoru, vzájomná úcta,
ochota pomáhať, vedomie spoločnej zodpovednosti, efektívna komunikácia, priateľskosť.
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Kvalita pracovných vzťahov sa vplyvom týchto faktorov zúčastňuje na zvyšovaní kvality pri
poskytovaní starostlivosti. Úroveň interpersonálnych vzťahov si všíma aj nestranný
pozorovateľ – pacient. Pacient sleduje, ako sa navzájom oslovujú, pomáhajú, ako reagujú na
jeho otázky a pod. Niekedy je možné vidieť a počuť ako lekár karhá sestru pred pacientom,
inokedy sestry komentujú nahlas situáciu na oddelení, prácu lekára, pokrikujú po sebe,
nahlas riešia interné záležitosti a pod. Takto pacient získa obraz o „kultúre“ daného
zariadenia, či je pozitívny alebo negatívny. Každý zamestnanec hrá v nemocnici určitú rolu,
pričom jeden bez druhého sa nezaobíde. Sestra podporuje lekára, jeho stanovisko, názory
a svojou odbornosťou doplňuje v ošetrovateľskej starostlivosti komunikáciu smerom
k pacientovi.
Lekár a sestra by sa mali medzi sebou pred pacientmi oslovovať svojou pozíciou, aby
si udržali vlastnú pozíciu nielen medzi sebou ale aj pred pacientom. Poďakovať si navzájom
pred pacientom za pomoc pri realizácii výkonu. Nikdy by sa pred pacientom nemali riešiť
pracovné nedostatky. Medzi sestrou a pacientom by mala byť vzájomná dôvera, aby sa
nebáli rozprávať o nepríjemných veciach. Ku riešeniu ťažkých situácií prispieva umenie
komunikácie, schopnosť vedenia rozhovoru a naučiť sa poskytovať a prijímať kritickú spätnú
väzbu, vedieť sa vcítiť do situácie toho druhého a naučiť sa aktívne počúvať. (Osvaldová,
2007).
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti
je aj osobitný profil sestier, ich odborná kvalifikácia a pracovná motivácia. (Gomolčáková,
2002).
Kvalita poskytovanej starostlivosti hovorí o stave spoločnosti. Pacienti a ich príbuzní
sa sestrám zverujú so svojimi problémami a očakávajú riešenie ich problémov. Sledujú ako
vykonávajú odborné činnosti pri plnení ordinácií lekára a aj pri samotnom ošetrovaní.
Prekonávanie každodenného vypätia sestrám pomáha predovšetkým zdravé pracovné
prostredie. Ak tak tomu nie je, je to príčinou stresu. Preťaženie a stresové situácie bránia
sestrám v logickom úsudku. Medzi stresujúce faktory patrí pracovné preťaženie, vzťahy
s nadriadenými, vzťahy na pracovisku a aj nedoriešené kompetencie sestier, čo môže mať
za následok tzv. vyhorenie sestry (burn out syndrom). Sestry majú pocit, že sa im nedáva
veľký priestor na vyjadrenie vlastného názoru, majú pocit malej spoluúčasti na rozhodovaní
o záležitostiach pracoviska. Zo strany manažmentu, organizácia by sa mala zamerať na
profesijný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov, vytvárať podmienky pre efektívnu
tímovú prácu, poskytnúť zodpovedajúce finančné ohodnotenie, ktoré má význam praktický aj
morálny, delegovať právomoc nadriadených na podriadených, zabezpečiť adekvátnu
horizontálnu a vertikálnu komunikáciu a morálne ocenenie (Novotná, Hlaváčová, 2006).
Starostlivosť o pacienta a manipulácia s prístrojmi je náročná. Na niektorých
pracoviskách nie je adekvátne materiálno - technické vybavenie, čo môže ovplyvniť
zdravie sestier. Tým, že je sestra maximálne vyťažená vo svojej profesii, môže ohroziť
kvalitu poskytovanej starostlivosti aj zdravie pacienta. Sestra by sa nemala prejavovať len
ako odborníčka, ale aj ako človek so spoločenským rozhľadom, nakoľko sa stretáva
s pacientmi s rôznymi profesiami a záujmami. (Šišláková, 2006). Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR) vypracovalo s platnosťou od 1. novembra 2008
Výnos v čiastke č.32-51/2008 Vestníka MZ SR, ktorým sa ruší vyhláška MZ SR č.428/2006
Z. z o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Podľa Výnosu musia jednotlivé
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zdravotnícke zariadenia splniť nasledovné kritérium zabezpečenie materiálno technického
vybavenia najneskôr do 31.decembra 2011.
(http://www.sksapa.sk/images/stories/doc/vynosMTP2008.pdf)
Jednou z kľúčových činností programu na zvyšovanie úrovne kvality poskytovanej
ošetrovateľskej starostlivosti je zabezpečenie dostatočného počtu ošetrujúceho personálu
(sestier, pôrodných asistentiek a iných), ktorý sa podieľa na ošetrovateľských činnostiach.
Ministerstvo zdravotníctva SR vypracovalo za účelom dosiahnutia optimálneho počtu
a zloženia zamestnancov, pracujúcich v zdravotníctve v súlade s potrebami rezortu metodiku
stanovenia optimálneho počtu sestier a pôrodných asistentiek pri lôžku pacienta na základe
výkonnosti (Gomolčáková, 2002).
„Normatívy boli stanovené ako minimálne v poskytovaní sesterskej - ošetrovateľskej
starostlivosti jednotlivého medicínskeho odboru lôžkových oddelení ústavnej starostlivosti. O
zvýšení normatívov po zohľadnení špecifík a podmienok môže rozhodnúť riaditeľ
zdravotníckeho zariadenia pri tvorbe systemizácie pracovných miest. Dôvody zvýšenia budú
tvoriť súčasť systemizácie“
(http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/a1d42fe8804a3a85c1256cad0044c012/$FILE/opm
_nmpo_sestry03.pdf)
Pre zaistenie systému skupinovej starostlivosti je nevyhnutné stanoviť štandardy
počtu sestier na počet pacientov podľa špecializovaných odborov a špecifík náročnosti
ošetrovacích jednotiek. Nedostatok sestier a pokles ich záujmu o funkčné zaradenie sú
viditeľné v poslednej dobe. Tieto kroky sú podmienené zmenami v systéme vzdelávania
a odmeňovania sestier. Finančné a morálne nedocenenia, nízky profesionálny imidž
podmieňuje vysokú mieru migrácie do západnej Európy (Kilíková, 2006).
„Trendy a nové priority v zdravotníctve vytvorili nové priority i v ošetrovateľstve.
Slovenské sestry v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie by mali mať také postavenie
v spoločnosti, ktoré je porovnateľné s postavením sestier vo vyspelých krajinách Európy“
(Gomolčáková, et al., 2004, s. 1). Poskytovanie bezpečnej kvalitnej starostlivosti v nemocnici
vyžaduje talentovaný a nadšený kolektív poskytovateľov. Každý plán počtu zamestnancov je
prispôsobený špecifickému typu poskytovanej starostlivosti. Každá nemocničná jednotka
starostlivosti poskytuje starostlivosť odlišným typom pacientov a zamestnanci každej
jednotky zahŕňajú odlišné typy poskytovateľov starostlivosti
(http://www.fahc.org/Quality/Nursing/nurs/index.asp?p_name=other). Podľa Výnosu musia
jednotlivé zdravotnícke zariadenia splniť nasledovné kritérium - zabezpečenie potrebného
personálu do 30.júna 2009.
Neproduktívne využitie času – time management v ošetrovateľstve je jeden z príčin
toho, že sú sestry v časovej tiesni. Kvalitným a kvalifikovaným manažmentom na jednotlivých
ošetrovacích jednotkách, lepšou organizáciou svojho vlastného času sestra získa väčší
časový priestor. Príčina toho, že sestry trpia akútnym nedostatkom času môže spočívať
nielen v neúspešnom delegovaní vybraných úloh, ale aj nedostatočným rozvrhnutím
schopností produktívne viesť porady, účelne stanoviť priority. Pri vyhodnocovaní priorít je
nevyhnutné:
a) zistiť čo je urgentné, dôležité a bežné,
b) podvedome sledovať čas (časový rozpočet),
c) využiť nástroje na zlepšenie využitia času (denný plánovací kalendár, magnetická
tabuľa, elektronická pošta, telefónny záznamník a pod.),
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d) naučiť sa správne delegovať úlohy - neriešiť všetko sama, snažiť sa delegovať čo
najbežnejšie, ponúkajte spätnú väzbu, na začiatku dávajte úlohy len tým, ktorí túžia
po väčšej zodpovednosti, očakávajte od svojich podriadených len to najlepšie
Sestra manažérka, ktorá je ovplyvnená negatívnymi pocitmi alebo pocitom
neuspokojenia, si môže nesprávne stanoviť priority, a tým ďalšie odkladanie povinností, čo
môže ovplyvniť chod oddelenia. Preto je vhodné neodkladať do úzadia dôležité činnosti,
efektívne zaobchádzať s písomným materiálom, efektívne viesť porady.
Všeobecné praktické rady ku zlepšeniu využitia času:
- uvedomiť si hodnotu a nenávratnosť času,
- venovať niekoľko minút každé ráno zamysleniu sa nad nastávajúcim dňom,
- priorizovať svoje úlohy každý deň,
- byť flexibilná,
- byť pripravená na to, že sa Váš program môže kedykoľvek zmeniť,
- vymedziť si každý deň určitý čas k vybavovaniu písomných materiálov,
- dodržiavať stanovené termíny,
- využívať telefón čo najviac – pozor na dôležité údaje,
- určiť si jeden deň v týždni, kedy si urobiť poriadok na stole,
- naučiť sa asertívne povedať nie. (Škrla, Škrlová, 2003)
Vysokoškolská príprava sestier prispieva k zvýšeniu úrovne ošetrovateľskej
starostlivosti, k vzrastu ich profesionality umožňujúcej ošetrovateľskej profesii pokryť
požiadavky na nové organizované služby (Tóthová, V., 2006).
Je nesporným faktom, že sa každý odbor ľudskej činnosti neustále vyvíja, včítane
medicíny. Je preto nevyhnutné, aby pracovníci v zdravotníctve neustále na sebe pracovali,
len tak môžu poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, odpovedajúcej 21. storočiu
(Chládková, 2006).
Jazykové vzdelávanie sestier je osobitnou kapitolou, ktorej sa venuje čoraz viac
pozornosti. Vzdelávanie úzko súvisí s vytváraním budúceho jednotného európskeho trhu
práce. Sestra s jazykovými kompetenciami má a dá sa predpokladať, že v budúcnosti bude
mať ešte väčšie možnosti zamestnať sa v regiónoch s väčšou národnostnou rozmanitosťou
(Prokšová, 2004).
Transformačné zmeny v systéme zdravotnej starostlivosti v SR majú vplyv i na
celoživotné vzdelávanie sestier. Sestrám, ktoré sa v súčasnosti vzdelávajú na vysokých
školách a pripravujú sa na výkon zdravotníckeho povolania, vysoké školy umožňujú aj ďalšie
vzdelávanie sestier v zmysle nariadenia vlády SR č. 743/2004 Zbierky zákonov (ďalej len Z.
z.) o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, v sústave špecializačných
študijných odboroch a v sústave certifikovaných pracovných činností. Sústavným
vzdelávaním sa rozumie prehlbovanie, obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej
spôsobilosti sestier po celý čas výkonu ich povolania v päťročných cykloch. Povinnosťou
sestier je sústavne sa vzdelávať, spolupracovať so stavovskou organizáciou, oznamovať
údaje do registra príslušnej komory (Závodná, Slezáková, 2005).
Tvorivá odbornosť spočíva v tom, že sestry vyhľadávajú nové poznatky z medicíny,
ktoré sa snažia využiť v ošetrovateľstve. Dôvodom, prečo potrebujeme vzdelané sestry, je
zvyšovanie prestíže profesie a dobré meno sestier ako sociálnej skupiny. Prestíž musí byť
v súlade s vývojovými trendmi celej klinickej medicíny. Laici a často i zdravotnícki pracovníci
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si neuvedomujú, že sa medicína neustále mení, čo však vyžaduje permanentnú prestavbu
úloh jednotlivých členov zdravotníckeho tímu. Menia sa samozrejme i odborné aktivity
sestier, ich kompetencie a zodpovednosť. Sestra sa tak stáva samostatným odborníkom pre
uspokojovanie potrieb pacienta (Jurásková, 2004).
Sestra a pôrodná asistentka po absolvovaní vzdelávacieho programu dokážu naplniť
potreby spoločnosti a vykonávať vlastnú úlohu. „V zdravotníctve to znamená, že sestry
a pôrodné asistentky sa musia pripravovať nielen na to, aby plnili súčasné potreby
spoločnosti , ale aby dokázali svoje schopnosti inovovať a napĺňať potreby aj v budúcnosti
finančne efektívnym spôsobom“ (SZO, 2003, s.216).
V rámci riadenia ľudských zdrojov zohráva veľkú úlohu motivácia zamestnancov na
dosahovanie vyšších výkonov. Už samostatné projektovanie pracovného miesta má na
budúceho zamestnanca pôsobiť motivačne. Na motivácii sa podieľa aj hodnotenie
a odmeňovanie. Dôležité je aj plánovať rozvoj zamestnancov a to poskytnutím ďalšieho
vzdelávania, odborného rastu, rozvíjanie zručností, vedomostí na výkon práce. Na to, aby
sme zachovali počet pracovníkov a adekvátne ich motivovali môžeme využiť peňažné
a sociálne výhody. Jedná sa o ponuky ako je napr.: platené služby, predĺžená dovolenka,
úhrada nákladov na vzdelávanie (Kilíková, 2005).
Sestry všeobecne nie sú na Slovensku finančne ohodnotené a lepší príjem im
nezaručí ani vyššie vzdelanie. Každá manažérka musí o ich adekvátne platové zaradenie do
tarifných tried tvrdo bojovať.
Na jednotlivých oddeleniach/klinikách si tímy sestier pod vedením staničných sestier
a vedúcich sestier spracovávajú štandardy, ošetrovateľskú dokumentáciu (takú, aby zabrala
čo najmenej času) (Reháková, 2004).
Práca sestier nie je adekvátne ocenená, finančne v porovnaní s Európskym
štandardom. Slovná motivácia je silný motivačný činiteľ, zvyšuje výkonnosť pracovníka,
prispieva k redukcii psychickej záťaže a zvyšuje úroveň kvality interpersonálnych vzťahov
a poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti (Kaščáková, Šantová, Cinová, 2007).
Motivačné techniky:
- zlepšovať komunikáciu – ideálne je, ak je každý o všetkom, čo sa ho priamo alebo
nepriamo týka, informovaný presne, podrobne a čo najskôr,
- vytvoriť kultúru bez viny – chyby by sa mali otvorene priznať a využiť tak, aby
v budúcnosti pomohli zvýšiť šance na úspech, pričom opakovanie tých istých chýb je
neospravedlniteľné, pretože potvrdzuje neschopnosť poučiť sa z nich,
- podporovať iniciatívu – čím viac manažér od ľudí očakáva, tým viac odovzdávajú, ak
majú jeho podporu,
- motivovať jednotlivcov a skupiny – manažéri majú k ľuďom pristupovať bez
predsudkov a sústrediť sa predovšetkým na výkony, nie na osobnosť, zvyky a výzor
a ponúknuť vhodné stimuly. Je dôležité organizovať schôdze, oslavy, výročia,
posilňuje to vzájomnú spoluprácu,
- efektívne hodnotiť – znamená zdôrazniť kladné výsledky poskytovateľov starostlivosti
ale aj upozorniť na ich nedostatky,
- budovať kariéru – prideľovať krátkodobé úlohy, ktoré umožnia ukázať schopnosti
a odvahu riešiť jednotlivé situácie,
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-

odmeňovanie – primerane odmeniť každý nezištný výkon v prospech organizácie
a hľadať možnosti povýšenia schopných ľudí,
odmeňovanie výnimočných výkonov – zamestnávatelia majú vypracovaný program
na dosiahnutie výnimočných výkonov (Vanková, 2005).

„Sestry a pôrodné asistentky sú prítomné v každej etape ľudského života. Ich základným
poslaním je podporovať zdravie, prevenciu pre chorobami, prinavracať zdravie a uľavovať od
bolesti. Stoja pri narodení, pomáhajú chorým a umierajúcim. V praxi sa však sestry
nestretávajú len s vďakou, ale mnohokrát aj s nátlakom na pracovisku, ohrozovaním zo
strany pacientov a príbuzných, či zdravie ohrozujúcimi pracovnými podmienkami. Sestry a
pôrodné asistentky musia plniť vo svojej každodennej práci veľké množstvo povinností a
často zabúdajú na to, že majú aj svoje práva.“ Jedno z práv sestry a pôrodnej asistentky je
aj Právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné prostredie a pracovné
podmienky:
• Právo
na
bezpečnosť
a
ochranu
zdravia
pri
výkone
povolania.
Odôvodnenie: V súlade s § 148 v nadväznosti na povinnosti zamestnávateľa stanovené
v § 147 Zákonníka práce a zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Právo na pracovné prostredie, technické zariadenia, pracovné prostriedky a na
využívanie pracovných postupov spĺňajúcich minimálne bezpečnostné a
zdravotné
požiadavky
pre
príslušný
druh
pracoviska.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 151 Zákonníka práce a § 6 zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
• Právo na preventívne zdravotné prehliadky v pravidelných časových intervaloch s
ohľadom na charakter práce a pracovné podmienky na pracovisku.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. q zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
odkazuje na zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve.
• Právo na adekvátne ochranné prostriedky a zdravotnícke pomôcky potrebné k
riadnemu a bezpečnému výkonu povolania a na bezplatné poskytnutie
ochranného (pracovného) odevu a obuvi v dostatočnom množstve.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Právo na zabezpečenie vyhovujúcich hygienických podmienok na pracovisku.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 151 ods. 1 a ods. 2 a § 160 Zákonníka práce.
• Právo na náhradu liečebných nákladov v plnej výške, náhradu ušlej mzdy,
bolestné a kompenzáciu za znížené spoločenské uplatnenie, ak došlo pri výkone
povolania k ujme na zdraví nedodržaním bezpečnostných opatrení zo strany
zamestnávateľa
alebo
zavinením
pacienta
či
tretích
osôb.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 a ods. 2, § 195 a § 217 Zákonníka
práce.
• Právo na náhradu škody, ak jej bola spôsobená ujma dôsledkom nedodržania
ochrany
práce
zo
strany
zamestnávateľa
alebo
tretích
osôb.
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•

•

•

•

Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 195 Zákonníka práce a ustanoveniami § 444 a
nasl. Občianskeho zákonníka.
Právo odmietnuť dvíhať bremená ťažšie ako 15 kg z dôvodu ochrany zdravia a pri
fyzicky náročných úkonoch právo na pomoc zo strany personálu.
Odôvodnenie: V súlade s Prílohou č. 2 Smerné hmotnostné hodnoty, Nariadenia vlády
č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej
manipulácii s bremenami.
Právo na zabezpečenie vhodnej miestnosti na prezlečenie poskytujúcej súkromie
a
bezpečnosť
pri
dodržaní
dostatočnej
úrovne
hygieny.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 151 Zákonníka práce.
Právo zúčastňovať sa na určovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a
pracovného prostredia a za týmto účelom predkladať zamestnávateľovi návrhy na
zmeny a za týmto účelom prizývať odborníkom z príslušných oblastí.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 229 Zákonníka práce a ustanovením § 10
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Právo domáhať sa v prípade potreby svojich práv súdnou cestou.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením čl. 46 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky.
(http://www.sksapa.sk/Charta-pr%C3%A1v-sestier-a-p%C3%B4rodn%C3%BDchasistentiek.html)

Väčšina z nás túži po bezproblémovom prostredí, atmosfére a vychádzať dobre
v tíme. Výhodami bezproblémového pokojného prostredia v práci sestry je vyššia
produktivita práce, lepšia kvalita, radosť z práce.
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Abstrakt
V období adolescencie, ktoré je hľadaním samého seba, pôsobí na mladého človeka
veľa stresorov, ktoré vyvolávajú negatívne telesné a duševné reakcie až stres. Mnoho
stresových faktorov súvisí s prechodom na strednú školu a školou samotnou. Pojmy škola
a učenie v myšlienkach nemálo adolescentov splývajú s pojmami nátlak a stres. Prečo?
Príspevok prináša závery prieskumu, ktorého cieľom bola identifikácia záťažových situácií
číhajúcich na adolescentov študentov strednej zdravotníckej školy v prvých dvoch rokoch a
potom v treťom a štvrtom roku štúdia. Návrhy a odporúčania, ktoré uvádzame na ich
zvládanie a minimalizáciu sa týkajú študentov, ale aj pedagógov a školského prostredia ako
takého.
Kľúčové slová: Stres. Stresový faktor. Adolescencia. Študent strednej zdravotníckej školy.
Abstract
Within the period of adolescence, time of seeking himself, many stressors are
influencing the young subject, causing negative physical and psychical reactions up to
stress. Many stress factors though the period of adolescence are in connection with
transition to high schol and the school itself. The terms „school“ and „learning“ are shading in
mind of quite many adolescents with the terms „pressure“ and „stress“ Why ? Some
contribution could be found in conclusions of an investigation, made for identification of load
situations , lurking adoolescents – students of health care high schol during the first two
years and then during the third and fourth year of the study. Some presented proposals and
recommendations, how to keep them under control and minimizing them relate not only to
the students , but also to teachers and to the whole school environment as such.
Key words: Stress. Stress factor.Adolescence. Student of health care high school.
Úvod
V živote sa neraz stretávame so situáciami, ktoré vyvolávajú „samy osebe“ stres.
Voláme ich stresory. Vo všeobecnosti môžeme podľa 2Praškovej, Praška (2001) povedať, že
stresujúce udalosti sú tie, od ktorých očakávame negatívne dôsledky, keď udalosť nemáme
pod kontrolou, keď negatívne udalosti prisudzujeme svojmu zlyhaniu, keď zlyhanie v jednej
situácii prenášame i na ďalšie situácie, keď zážitok ohrozuje naše sebavedomie, keď situácia
vyvoláva nepohodlie, ktoré zle znášame....uff... Predpokladom cítenia, myslenia
a rozhodovania je spolupráca emocionálneho a racionálneho mozgu 1(Novotná, Šímová,
2009), ktorá však pod vplyvom stresujúcich udalostí a v spojitosti so špecifikami obdobia
adolescencie môže byť problematická.
Obdobie adolescencie je veľmi komplikované a citlivé. Je typické hľadaním
a vytváraním vlastnej identity, bojom s neistotou a pochybnosťami o sebe samom, o svojej
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pozícii v spoločnosti. Na mladého človeka pôsobí veľa faktorov, ktoré vyvolávajú negatívne
telesné a duševné reakcie až stres. Mnoho z nich súvisí s prechodom na strednú školu a
školou samotnou. Pojmy škola a učenie v myšlienkach nemálo adolescentov splývajú
s pojmami nátlak a stres, pričom máme pravdaže na mysli stres negatívny. Prečo je to tak?
Možno súhlasiť so 4Šlepeckým a kol. (2001), ktorí hovoria, že niektorí sú na stres viac citliví,
iní menej. Táto citlivosť je sčasti vrodená. Na vrodené faktory však pripadá len malý podiel
z príčin, ktoré rozvíjajú stres u ktoréhokoľvek človeka. Omnoho väčšiu dôležitosť má to, čo
sa udialo v živote adolescenta, najmä:
- v detstve spôsob myslenia robí ľudí viac či menej náchylnejšími na stres a tento sa začal
vytvárať už v detstve na základe intenzity pocitu bezpečia vo svojich rodičoch. Ak je
táto intenzita slabá alebo úplne chýba, dieťa môže vyrásť bez pocitu istoty. Nie je si
isté svojím miestom vo svete, vo vzájomných vzťahoch s ľuďmi, bojí sa neúspechov,
obáva sa čeliť budúcnosti. Dospelí, ktorí nemali bezpečné detstvo sú vystavení
vyššiemu riziku stresu pri výskyte problémov;
- na základe napodobňovania vzorov –
deti veľmi citlivo vnímajú stresové situácie svojich rodičov a bez uvedomovania
kopírujú ich správanie v týchto situáciách;
- skreslenie spomienok na základe terajšieho stavu –
časté myslenie na bývalé stresy vyvoláva časté nepríjemné spomienky. To môže
viesť k tomu, že nepríjemné spomienky budú jedinými spomienkami a to zase k
mysleniu, že minulosť bola oveľa horšia ako v skutočnosti;
- na základe životných, vrátane školských udalostí bolo zistené, že vplyv životných udalostí (pozitívnych i negatívnych) sa v priebehu
roka sčíta. Aj veľmi radostné udalosti sú prežívané ako stresor a ich vplyv sa sčítava
s vplyvom negatívnych udalostí. Mnoho autorov sa na základe výskumov snažilo
prisúdiť k určitým udalostiam určité indexy závažnosti. Podľa amerických výskumníkov
Holmesa a Raheho 3(In: Praško, Prašková, 2006) je hranicou pre zdravý život 250
bodov. Skóre 250 bodov za rok sa považuje za hranicu rezerv organizmu na zvládanie
záťaže. Jej prekročenie má často za následok psychické zlyhanie až psychosomatické
ochorenie.
- na základe jedinečného, subjektívneho vnímania každého jednotlivcaživotné udalosti sami osebe nedokážu vysvetliť stres; rozhoduje pohľad na veci,
z ktorej strany sú vnímané a posudzované; pri vyrovnávaní sa s novou situáciou
odolnosť voči stresu klesá a naopak, odolnosť voči stresu rastie, ak má človek úspech
v práci, hre a láske, zdravé očakávania a pozitívny pohľad na svet, vysokú sebadôvera
a vnútornú sebakontrolu, disciplínu, schopnosť kritického myslenia a zmysel pre
humor.
S nástupom na strednú školu sa adolescenti stretávajú a následne vyrovnávajú so
všetkým novým- obsahom štúdia, prostredím, systémom výučby, učiteľmi, spolužiakmi,…
Stresové faktory na jednotlivých školách sa zhodujú, ale aj líšia. Na študentov
zdravotníckych škôl vplýva ešte čosi iné, čo ich výrazne odlišuje od študentov na školách
s iným zameraním. Budúce povolanie študenta strednej zdravotníckej školy - zdravotnícky
asistent - je totiž určitým poslaním. V prvom a druhom ročníku sa pripravujú na prax
v nemocnici, kde ich čakajú skutoční pacienti, rôzne okolnosti, ktoré sa v bežnom živote
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

93

adolescentov nezažívajú. V treťom a štvrtom ročníku prichádzajú do zdravotníckych
zariadení a stávajú sa súčasťou neskreslenej reality života pacientov a ich osudov. Ocitnú sa
v role profesionálnych zdravotníkov, v ktorej sa stretnú s umieraním, smrťou, starostlivosťou
o mŕtve telo, stretnú sa s nahotou nevábne vyzerajúcich tiel, s bezmocnosťou, zúfalstvom,
s ťarchou zodpovednosti, s úlohou počúvať a dodávať silu,… Všetko roly napospol ťažké, na
ktoré nie sú a nemôžu byť dostatočne pripravení a ktoré nemilosrdne testujú ich psychiku.
Chceli sme preto prostredníctvom prieskumu zistiť, aký je obraz celkovej životnej spokojnosti
u študentov strednej zdravotníckej školy a ako sa v priebehu štúdia mení pod tlakom vyššie
spomínanej reality.
Súbor, metodika a výsledky
Cieľom prieskumu bolo zistiť životnú spokojnosť študentov, identifikovať stresory
u študentov strednej zdravotníckej školy a zistiť najčastejšie prejavy pôsobenia stresu
u týchto študentov.
Prieskum sa uskutočnil na Strednej odbornej škole zdravotníctva v Prešove na vzorke
117 študentov vo veku 15-19 rokov, z ktorých bolo 58 študentov 1. a 2. ročníka a 59
študentov 3. a 4. ročníka. Pohlavie respondentov sme nezohľadňovali vzhľadom na drvivú
prevahu žien vo vzorke. Zber údajov sme realizovali dotazníkovou metódou. Dotazník pre
študentov bol vytvorený v dvoch verziách: pre 1.-2. ročník a 3.- 4. ročník v súlade s cieľmi
prieskumu.
Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu
a) V oblasti identifikácie stresových faktorov sme zisťovali vplyv školy. Ako najviac
stresujúce faktory označili zhodne študenti oboch skupín proces výberu školy, zmeny
súvisiace s prechodom na strednú odbornú školu zdravotníctva a proces adaptácie na novej
škole.
Najdôležitejšie zistenia podľa vyjadrení respondentov 1. a 2. ročníka boli nasledovné:
teoretická príprava v škole ich iba sčasti pripravuje na prax v nemocnici (67,24 %),
pretrvávanie obáv a pociťovanie napätia z praktických cvičení (53,45 %), pociťovanie
psychických zábran zo záťažových situácií na praktických cvičeniach v nemocnici (62,07 %),
napriek určitým obavám sa študenti na cvičenie v nemocnici tešia (65, 52 %).
U respondentov 3. a 4. ročníka boli tieto najdôležitejšie zistenia: praktické cvičenia
študentov unavujú viac ako vyučovanie v škole (74 %), napriek tomu ich obľubujú viac ako
teoretické hodiny (89 %), majú problém so skorým vstávaním na praktické cvičenia (51 %),
64,41 % študentov zmenilo svoj názor na výber školy, druhý krát by si vybrali inú školu.
59 % študentov si myslí, že pedagógovia nedokážu študentov pochopiť a pomôcť
vyrovnať sa so záťažovými situáciami.
Z ďalších prevažujúcich identifikovaných stresových faktorov uvádzame: 58 % študentov
trápi nezáujem ich rodičov o výsledky v škole, vzťahy s učiteľmi za stresujúce označilo 56,9
% prvákov a druhákov a 66,09 % tretiakov a štvrtákov, skúšanie označili za stresujúce 50 %
prvákov a druhákov.
b) Najčastejšie prejavy pôsobenia stresu u študentov (somatické, psychické
behaviorálne prejavy)– výskyt somatických príznakov, napr. problémy s trávením, hnačky,
bolesti hlavy, potenie, tras, sucho v ústach, búšenie srdca a pod. Miera výskytu somatických
príznakov síce neprekročila 50 % hranicu, ale v porovnaní so študentmi prvého a druhého
ročníka, ktorí udali 6,9 % výskyt somatických príznakov, mali študenti tento údaj vyšší- 11,
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86 %. Výskyt psychických príznakov, napr. prejavy nervozity, precitlivelosti, zlosti,
sústredenosti, úzkosti a pod. sa opäť z hodnoty 10,34 % u študentov prvého a druhého
ročníka zvýšil na 13,56 % u študentov tretieho a štvrtého ročníka. Podobne mierne rástol aj
výskyt prejavov stresu v správaní. Identifikovali sme také javy, ako napr. obhrýzanie nechtov,
nerešpektovanie nariadení, hádanie, odkladanie plnenia úloh, chuť niečo rozbiť a pod.
U prvákov a druhákov sa takéto prejavy v správaní vyskytli u 10 %, u tretiakov a štvrtákov
12,8 %.
Okrem negatívne pôsobiacich stresujúcich faktorov sme zistili pozitívne závery, ktoré môžu
tlmiť a neutralizovať dopad tých negatívnych. Za najdôležitejšie považujeme tieto:
• 91,38 % študentov má oporu v rodičoch a príbuzných,
• 89,66 % študentov má inú bližšiu osobu, ktorej sa môžu zveriť,
• 72,41 % študentov školské prostredie neovplyvňuje negatívne,
• 65,52 % má radosť a teší sa na praktické cvičenia v nemocnici,
• 63,79 % študentov považuje vzťahy so spolužiakmi za pozitívne,
• 62,07 % študentov nemá väčšie obavy zo záťažových situácií na praxi,
• 61,01 % študentov tvrdí, že preverovanie vedomostí pre nich nie je tresujúce,
• 57,63 % študentov zvláda záťažové situácie na praxi bez pocitu stresu.
c) V oblasti celkovej životnej spokojnosti respondentov sme identifikovali pocit
spokojnosti so sebou samým u veľkej väčšiny, konkrétne u 87,93 % študentov prvého
a druhého ročníka a u 88,14 % študentov tretieho a štvrtého ročníka. Pocit spokojnosti so
životom takisto prevládal, u študentov prvého a druhého ročníka tvoril 84,49 % a u študentov
tretieho a štvrtého ročníka 91,53 %. Percentá študentov nespokojných so sebou alebo
svojím životom boli oveľa nižšie a vo vyšších ročníkoch mali naďalej klesajúcu tendenciu (viď
tabuľka 1). Napriek tomu tieto údaje vzbudili pozornosť a nútia nás hľadať odpovede a
riešenia.
Tabuľka 1 Oblasť celkovej životnej spokojnosti respondentov
1. a 2. ročník

Spokojnosť so sebou samým
Nespokojnosť so sebou samým
Spokojnosť so životom

3. a 4. ročník

n

%

n

%

51

87,93

52

88,14

7

12,07

7

11,86

49

84,49

54

91,53

Nespokojnosť so životom
9
15,51
5
8,47
Zo zistených skutočností sme preto navrhli niekoľko odporučení, ako čo najviac
odbúrať stres študentov a minimalizovať zistené nedostatky.
Návrhy a odporúčania pre školu a učiteľov:
• Byť pre študentov oporou po nástupe na školu a pomôcť im s rýchlou adaptáciou na
zmenu prostredia a náročnosť učiva
• Pristupovať a jednať so všetkými študentmi partnersky a spravodlivo
• Dať jednoznačné pravidlá hodnotenia a dodržiavať ich
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•

Študentov 1. a 2. ročníka čo najreálnejšie a najlepšie pripraviť na prax v prirodzených
podmienkach, aby sa po nástupe na oddelenia vedeli prispôsobiť podmienkam a
požiadavkám
• Dať študentom možnosť a priestor aj na neformálny rozhovor s učiteľom
• Zaujímať sa o študenta ako osobnosť, o jeho sociálne zázemie
• Poskytnúť možnosť relaxačných cvičení v rámci telesnej výchovy, ale aj formou
mikroprestávky počas vyučovacieho procesu
• Umožniť študentom na praxi realizovať všetky dostupné výkony vo väčšej miere,
realizovať exkurzie na vzorové pracoviská
• V prípade potreby zabezpečiť možnosť kontaktu so psychológom
• Pravidelne monitorovať, vyhodnocovať, zlepšovať psychickú klímu v škole
Návrhy a odporúčania pre študentov:
• Učiť sa poznávať vlastnú osobnosť, učiť sa rozoznať a pomenovať to, čo spôsobuje
narušenie psychickej rovnováhy
• Učiť sa zvyšovať toleranciu stresu a zvládanie záťažových situácií
• Uvedomiť si, že nároky na štúdium sa s vyšším stupňom vzdelania zvyšujú a je
nevyhnutné vedieť sa im prispôsobiť
• Uvedomiť si dôležitosť rešpektovania autority učiteľa
• Dôverovať učiteľovi a mať odvahu požiadať o radu a pomoc
• Naučiť sa striedať prácu a oddych
• Športovať
• Študovať problematiku zvládania stresu
• V nevyhnutnom prípade prehodnotiť voľbu školy, či povolania.
Záver
Veľkú časť dňa strávi študent v škole, kde je v neustálom kontakte s pedagógmi.
Práve oni celou svojou osobnosťou môžu a majú veľký vplyv na duševnú rovnováhu svojich
zverencov. Prirodzená autorita, vyrovnanosť učiteľa, jeho trpezlivosť, sebadôvera, alebo
opak týchto vlastností sa podpisujú pod celkový výsledok výchovno-vzdelávacieho procesu.
Určitá zodpovednosť je aj na celej spoločnosti, aby bola príkladom dospievajúcim a aby na
základe správania dospelých ľudí mohla byť mládež povzbudzovaná k vhodnému zvládaniu
stresu.
Zoznam bibliografických odkazov:
1. NOVOTNÁ, Z., ŠÍMOVÁ, Z.: Sestra a emocionálna inteligencia. In: Sestra a lekár
v praxi. Sanoma Magazines Slovakia, s. r. o. 2009, roč.VIII, č. 5-6, s.47-48.
2. PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H.: Proti stresu krok za krokem. 1. vydanie. Praha:Grada
Publishing, 2001, 188s. ISBN 80-247-0068-9
3. PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H.: Proti stresu krok za krokem aneb Jak získat klid
aodolnost vůči nepohode. Praha: Grada, 2006
4. ŠLEPECKÝ, M., PRAŠKO, J., POLONCOVÁ, E., ĎURNÝ, P.: Ako zvládnuť stres. 1.
vydanie Žilina: Edis, 2001, 178s. ISBN 80-7100-840-0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

96

PREVENCIA NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ Z POHĽADU SESTRY
Kadučáková Helena
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Abstrakt
Autorka v príspevku poukazuje na kľúčový význam prevencie nozokomiálnych nákaz
v rámci skvalitnenia starostlivosti o pacienta a prezentuje výsledky prieskumu, kde sledovala
úroveň dodržiavania protiepidemiologického režimu, všeobecných opatrení a zásad
v prevencii nozokomiálnych nákaz na jednotkách intenzívnej starostlivosti jednotlivých
pracovísk v nemocničných zariadeniach.
Kľúčové slová: Nozokomiálne nákazy. Sepsa. Prevencia
Úvod
V posledných rokoch sme svedkami výrazného medicínskeho pokroku, no napriek
tomu sa výskyt nozokomiálnych nákaz aj v súčasnej dobe pohybuje v rozmedzí 6-8 %
hospitalizovaných pacientov. Nozokomiálne nákazy sú sprievodným negatívnym javom
ústavnej zdravotnej starostlivosti aj na začiatku 21. storočia. V roku 2002 sa konal v
Barcelone 15. kongres European Society of Intensive Care Medicine (ESICM ), kde bola
oficiálne zahájená „Kampaň za prežitie sepsy“ - Surviving Sepsis Campaign (Černý, 2002).
Hlavným dôvodom pre kampaň bol zvyšujúci sa priemerný vek pacientov, vyšší počet
invazívnych zákrokov, výrazne zlepšenie prežívania nedonosených detí, polytraumatických a
kriticky chorých pacientov, pokroky v liečbe onkologických ochorení a iných faktorov
charakteristických pre modernú medicínu. Predpoklady pre vznik infekčného procesu v
súvislosti s diagnostickým, terapeutickým alebo ošetrovacím postupom realizovanom v
zdravotníckom zariadení vytvárajú tri základné faktory - organizmus pacienta oslabený
chorobou, prípadne poruchou imunity, invazívne výkony a rezistentná mikrobiálna flóra. Tieto
predisponujúce faktory sa môžu vyskytovať nielen v nemocničných zariadeniach, ale aj v
domovoch sociálnych služieb, ústavoch sociálnej starostlivosti, hospicoch a pod. Na výskyt
nozokomiálnych nákaz má vplyv aj zodpovednosť sestier za poskytnutú ošetrovateľskú
starostlivosť, ktorá musí byť v súlade s platnými štandardmi. Zodpovednosť podľa Krátkej
patrí v profesii zdravotnického pracovníka ku kľúčovým zložkám jeho kompetencií (Krátká,
2005). V snahe zlepšiť situáciu v danej oblasti, vznikla na Slovensku v roku 2005 Spoločnosť
prevencie nozokomiálnych nákaz (SPNN), v praxi to znamená najúčinnejšie dodržiavanie
režimových a hygienických opatrení (Hudáková, 2008, s. 131).
Cieľ práce
• zmapovať odborné vedomosti sestier v oblasti prevencie sepsy na uvedených
pracoviskách,
• zistiť úroveň dodržiavania protiepidemiologického režimu a všeobecných opatrení
v prevencii nozokomiálnych nákaz na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych
zariadení.
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Metoda prieskumu
Na zber empirických dát sme použili metódu neštandardizovaného dotazníka.
Dotazník obsahoval 15 otázok, ktoré boli zaradené do piatich subškál. Prvá subškála bola
obsahovo zameraná vo všeobecnosti na oblasť prevencie nozokomiálnych nákaz (otázky 1,
2, 3, 4, 5), druhá subškála obsahovala otázky zamerané na oblasť prevencie katetrovej
sepsy (otázky 6, 7, 8, 9), tretia subškála sledovala oblasť prevencie VAP (Pneumonia
spojená s umelou pľúcnou ventilaciou) (otázky 10, 11, 12, 13), oblasť prevencie včasných
infekcií tvorila štvrtá subškála (otázky 14, 15).
Sledovaný súbor
Výber respondentov bol zámerný: sestry pracujúce na OAIM (oddelenie
anestéziológie a intenzívnej medicíny) v nemocniciach stredoslovenského kraja (nemocnice
si nežiadali byť zverejnené) – 185 respondentov.
Pracoviská/respondenti
OAIM – 60 respondentov
Chirurgia (CHIR) – 30 respondentov
Interné (INT) – 30 respondentov
Detské (DET) – 30 respondentov
Neurológia (NEU) – 20 respondentov
Gynekologicko-pôrodnícke (G-P) – 15 respondentov
Získané dáta boli štatisticky spracované (tak, že absolútna početnosť priamo
vyjadruje počet štatistických jednotiek v jednotlivých subškálach, a relatívna početnosť
vyjadruje pomer príslušnej absolútnej početnosti a celkového rozsahu, vyjadruje sa
v percentách pre rozdielny počet respondentov) a sú uvedené nasledujúcich v tabuľkách.
Výsledky
Tabuľka 1 Respondenti - pracovisko
pracovisko
absolútna početnosť respondentov relatívna početnosť respondentov
OAIM
60
32,43%
CHIR
30
16,22%
INT
30
16,22%
DET
30
16,22%
NEU
20
10,81%
G-P
15
8,10%
185
100%
∑
Do celkového počtu boli zaradené pracoviská JIS, tvoriace skupinu chirurgických oborov a
porovnávaciu skupinu tvorili interné pracoviská.
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Tabuľka 2 Umiestnenie pracoviska podľa správnych odpovedí respondentov (najvyššie
hodnotiace skóre1. miesto, najnižšie hodnotiace skóre 6. miesto, ∑relatívna početnosť)
otázka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OAIM

81,66

86,66

81,66

96,66

100

91,6

83,3

75

75

CHIR

60

66,7

50

53,3

93,3

51,3

50

66,6

43,3

INT

73,3

76,6

50

53,3

90

43,3

66,6

50

43,3

DET

83,3

76,6

60

73,3

93,3

83,3

73,3

93,3

66,6

NEU

60

75

50

65

90

75

85

95

50

GYN

86,6

66,7

93,3

66,7

86,6

86,6

66,7

73,3

53,3

∑%

444,86 448,26 384,96 408,26

553,2

431,1

424,9

453,2

331,5

1.

10.

12.

6.

15.

miesto 8.

7.

14.

13.

Tabuľka 2 pokračovanie - Umiestnenie pracoviska podľa správnych odpovedí
respondentov
otázka

10

11

12

13

14

15

OAIM

96,7

86,7

96,7

91,7

91,7

100

CHIR

76,7

80

50

66,7

83,3

90

INT

63,3

73,3

53,3

66,7

73,3

86,7

DET

96,7

93,3

63,3

73,3

86,7

100

NEU

75

75

95

75

80

90

G-P

86,7

73,3

66,7

66,7

86,7

66,7

∑%

495,1

481,6

425

440,1

501,7

533,4

5.

11.

9.

3.

2.

miesto 4.

Tabuľka 2 pokračovanie Umiestnenie pracoviska podľa správnych odpovedí respondentov
Pracovisko celkom
poradie
OAIM

∑%

1334,14

1

DET

∑%

1216,3

2

G-P

∑%

1213,2

3

NEU

∑%

1135

4

CHIR

∑%

981,2

5

INT

∑%

920,5

6
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Zo súčtu ∑ relatívnych početností jednotlivých otázok vyplýva, že otázka č. 9, ktorá
sledovala správny postup pri odbere krvi na hemokultúru získala najnižšie hodnotiace skóre.
Otázkou č. 5 sa zisťovala definícia VAP – získala najvyššie hodnotiace skóre.
Tabuľka 3 Najúspešnejšie pracovisko vo všetkých subškálach
(najvyššie hodnotiace skóre 1. miesto, najnižšie hodnotiace skóre 5. miesto,
∑ relatívna početnosť )
subškály I.

II.

III.

IV.

Ø poradie%

otázky

(ot. 1 – 5)

(ot. 6-9)

(ot. 10-13)

(ot. 14-15)

OAIM

446,64 %

324 %

371,8 %

191,7 %

Ø 89,3 %

Ø 81,22 % Ø92,95 %

Ø 95,85 %

386,5 %

316,5 %

186,7 %

DET

GYN

NEU

CHIR

INT

326,6 %

89,83% = 1.

80,69% = 2.

Ø 68,64 % Ø 79,12 % Ø 81,65

Ø 93,35 %

399,9 %

153,4 %

366,5 %

293,4 %

80,41% = 3.

Ø 79,98 % Ø 91,62 % Ø 73,35 %

Ø 76,7 %

340 %

305 %

170 %

Ø 77,3 %

Ø 76,25 % Ø 80 %

Ø 85 %

323,3 %

211,2%

273,4%

173,3%

Ø 89,3 %

Ø 52,8%

Ø 68,35%

Ø 86,65%

343,2 %

203,2 %

256,6 %

160 %

Ø 64,15 %

Ø 80 %

320 %

Ø 64,66 % Ø 50,8 %

79,63% = 4.

74,27% = 5.

64,90% = 6.

Tabuľka 4 Zoradenie subškál podľa správnych odpovedí respondentov
subškála

poradie poradie poradie poradie poradie Ø poradie (%)

I. Prevencia katétrovej
sepsy

8.

7.

14.

13.

II. Prevencia nozok. nákaz

10.

12.

6.

15.

10,8%
3.miesto

III. Prevencia VAP

4.

5.

11.

9.

7,25%
2.miesto

IV. Prevencia včasných
infekcií

3.

2.

1.

8,6%
4.miesto

2,5%
1.miesto

Diskusia
Cieľom prieskumu bolo zmapovať odborné vedomosti sestier v oblasti prevencie
sepsy a zistiť úroveň odborných vedomostí v dodržovaní protiepidemiologického režimu a
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všeobecných opatrení v prevencii nozokomiálnych nákaz na jednotkách intenzívnej
starostlivosti.
Výsledky prieskumu poukazujú na to, že najvyššie hodnotiace skóre, na základe
aritmetického priemeru relatívnych početností správnych odpovedí, dosiahli sestry pracujúce
na OAIM, najnižšie hodnotiace skóre získali sestry pracujúce na interných pracoviskách.
I keď interné pracoviská nie sú invazívne pracoviská, ale základné pravidla a opatrenia, ktoré
sa týkajú všeobecných zásad prevencie nozokomiálnych nákaz nie je možné nepoznať a
nedodržovať.
Rozdiely u sestier v odborných vedomostiach o preventívnych opatreniach pre
prevenciu sepsy je nepatrný. Najvyššie hodnotiace skóre na základe aritmetického priemeru
bolo dosiahnuté v subškále v rámci prevencie včasných infekcií, naopak najnižšie hodnotiace
skóre odborných vedomostí bolo zistených v oblasti prevencie katétrovej sepsy.
Pre porovnanie výsledkov iných autorov, ktorí skúmali podobnú problematiku sme
uviedli výsledky prieskumu Hajduka (2007) poukázali na nedostatok odborných vedomostí v
prevencii nozokomiálnych nákaz u sestier. V našom prieskume tato subškála bola
umiestnená na treťom mieste. Ďalej Simočková so Zamboriovou (2009) uvádzajú, že existujú
zdravotnícke zariadenia, ktoré nemajú vypracovaný hygienicko-epidemiologický režim.
Prieskum potvrdil, že zdravotnícky personál má odborné vedomosti o prevencii sepsy a
nozokomiálnych nákazách, ktoré sú v tzv. „naučených definíciách“. No praktickú aplikáciu
všeobecných a preventívnych opatrení je potrebné stále doplňovať formou sústavného
celoživotného vzdelávania a následne vyhodnocovať.
Návrhy pre prax
Z výsledkov prieskumu sme formulovali návrhy pre prax, ktoré pomôžu skvalitniť
nielen teoretickú bázu odboru, ale aj ošetrovateľskú prax. Odporúčame:
• vypracovať odborný študijný materiál zameraný na prevenciu sepsy a
nozokomiálnych nákazách,
• implementovať študijný materiál do študijných programov pre vzdelávanie sestier,
pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych profesií,
• implementovať študijný materiál do celoživotného postgraduálneho štúdia,
• edukovať zdravotnícky personál formou kurzov a seminárov v oblasti preventívnych
opatrení pre prevenciu sepsy,
• informovať zdravotnícky personál o nových poznatkoch a trendoch v oblasti
prevencie sepsy,
• kontrolovať dodržiavanie preventívnych opatrení v oblasti prevencie sepsy ako
indikátora kvality v starostlivosti o kriticky chorých pacientov,
• vypracovať štandard ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta ohrozeného sepsou a
na základe schváleného štandardu realizovať pravidelné audity.

Záver
Prevencia nozokomiálnych nákaz môže byť efektívna len vtedy, keď sú na to
vytvorené optimálne podmienky zo strany riadiacich pracovníkov a manažmentu v
zdravotníckych zariadeniach. Je niekedy ťažké dodržiavať preventívne opatrenia, keď je
nedostatok jednorazového materiálu, keď sa šetrí na dezinfekcii alebo na indikátoroch kvality
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sterilizačného procesu. Snahou týchto prístupov je však šetriť náklady na nesprávnom
mieste. Aj keď zlepšenie a modernizácia metód prevencie nozokomiálnych nákaz v
zdravotníckych zariadeniach vyžaduje väčšinou istú investíciu, výsledkom je mnohonásobne
vyšší zisk v podobe ušetrených financií a hlavne ochrana zdravia a života pacienta. U nás
ešte stále dochádza pod tlakom okolností a okolia ku konaniu zdravotníkov, ktoré je
neprofesionálne; napríklad realizácia výkonu venepunkcia bez použitia ochranných rukavíc,
resterilizácia pomôcok a pod.
Prevencia nozokomiálnych nákaz je špecifický a komplexný proces, ktorý vyžaduje
skĺbenie vedomostí, zdravotníckeho myslenia, primeranej automatizácie správnych návykov,
zodpovednosti a záujmu o danú vec. Pacienti prichádzajú do zdravotníckeho zariadenia s
dôverou v zdravotníkov a ich odborných vedomostí a zručnosti. Je preto povinnosťou
každého zdravotníckeho pracovníka konať tak, aby neohrozil život a zdravie pacientov ktorí
sú mu zverení.
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ETICKÉ PŘÍSTUPY A OCHRANA PRÁV NEMOCNÝCH V CHIRURGICKÝCH OBORECH
Karafiátová Michaela, Valentová Markéta
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Úvod
Stejně jako se mění lékařské a ošetřovatelské postupy a metody léčby, mění se i
vztah mezi zdravotnickým personálem a klientem a mění se přístupy k jeho osobnosti.
Zatímco změna léčby a ošetřovatelských postupů je zpravidla oboustranně akceptována bez
větších problémů, v oblasti vztahů mezi zdravotnickým personálem a pacientem probíhají
tyto změny mnohem pomaleji a složitěji. Ve své každodenní činnosti jsem se setkala
s různými přístupy k osobnosti pacienta, od zcela paternalistického pojetí až k vysoce
liberálnímu přístupu, od téměř kasárenského vztahu až k vždy individuálnímu přístupu ke
klientovi. Není pochyb, že směr změny od paternalistického vztahu k vztahu partnerskému je
správný. Aby se tento vztah změnil, je nutné, aby pravidla partnerského vztahu respektovali
jak zdravotničtí pracovníci, tak pacienti. Dodržování práv pacientů bylo se mělo stát věcí
společnou pro obě strany. Realizace kodexu práv pacientů předpokládá jejich znalost jak
pacientem, tak ošetřujícím personálem. Striktní dodržování práv ze strany zdravotníků a
potlačení neoprávněných očekávání ze strany klientů vede k optimálnímu stavu. Pro tuto
studii byla vybrána k podrobnější analýze problematika práva č.5 –„Ochrana studu “, neboť z
hlediska osobního prožitku a významu pro nemocného se jeví toto právo jako zcela prioritní
a zásadní věcí osobní psychické pohody, avšak v praxi je mnohdy význam a jeho
dodržování značně podceňováno. „V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření,
ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány
maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a
léčba je věcí důvěrnou a musí být prováděna diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na
léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si
tyto osoby sám nevybral.“ /4/
Každý člověk má právo na soukromí. V právech pacientů je zdůrazněno, že toto
právo má být respektováno a chráněno i ve zvláštní situaci, kterou představuje nemoc. Je
však velmi těžké říci, jakým způsobem má být toto soukromí chráněno a stud respektován.
Člověk ztrácí pocit soukromí, když jsou nějakým způsobem prolomeny bariéry
bezpečí a když se ocitá před cizí osobou ve fyzické i psychické nahotě.
Fyzická nahota je jakási intimní sféra člověka.
Jsou to právě zdravotníci, kteří často bariéru intimní sféry člověka prolamují.
Lidé jsou různí, někteří se svlékají před druhými bez uzardění a nevidí v tom žádný
problém, jiní jsou citlivější, ostýchají se nebo pečlivě skrývají různé tělesné nedostatky,
skutečné nebo domnělé. /4/
Stud je specifický lidský afekt, vznikající jako reakce proti původnímu biologickému
determinovanému chování v průběhu socializačního procesu; nelibý cit vznikající z obavy
před odsouzením za postoj či chování, které jsou v rozporu s konkrétním etickým vzorem,
resp. ve vztazích mezi lidmi při reakci na skutečné či domnělé selhání, vniknutí do oblasti
intimního života nebo snížení vlastní či cizí hodnoty /13/. Stud je vysoce negativní a bolestný
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stav, který rezultuje z přerušení stále probíhajícího chování, jako konfuzi myšlenek a
neschopnost mluvit. /10/
Stydlivé chování se může vyznačovat např. schoulením se do sebe, zalézáním,
klopením hlavy a očí, přerušením zrakového kontaktu se sociálním okolím, a také dle Lewise
tzv. „fenomenologickou zkušenosti“ jako např. přání skrýt se, zmizet nebo zemřít. /10/
Dalším charakteristickým znakem studu je zardívání se či zrudnutí. Intenzita
červenání je různá a někteří prožívají stud bez červenání.
Dle Darwina se nedá kontrolovat vůlí a jeho fyziologickým podkladem jsou určité
aktivity vegetativní nervové soustavy.
Stud je vždy spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry, ztrapněním se,
přistižením při něčem nedobrovolném.
Člověk se může stydět, když jiní vnímají jeho slabost, chybu, defekt, poskvrnění.
Prožívání studu je tak veskrze nepříjemné. Stud má sociální povahu, a tak patří mezi tzv.
ego-vztažné emoce.
Výrazná ego-vztažná povaha studu způsobuje, že se reakce studu projevuje v
závislosti na osobním rysu, a to označujeme jako stydlivost. Stud však není jen reakcí na
vědomí snížení hodnoty ega a ani reakcí na vědomí, že sociální okolí odhalilo neúspěch.
Stud se také objevuje jako reakce na chválu. Člověk se stydí když je chválen a to zejména
pokud je chválen velmi okázale a výrazně. Někdy však může být zaměňován s rozpaky. /10/
Cíle šetření:
Cíl č.1: Prokázat, že pacienti, kteří jsou častěji hospitalizování, jsou také lépe informováni o
existenci práv nemocných.
Cíl č.2: Potvrdit, že hospitalizovaní pacienti, jsou lépe informování o existenci práv, ale
většina respondentů (pacientů) nezná již konkrétní obsah práv pacientů.
Cíl č.3: Provést šetření do jaké míry jsou hospitalizovaní klienti spokojeni s úrovní ochrany
studu a zajištěním osobní intimity od ošetřujícího personálu.
Cíl č.4: Provést analýzu zda hospitalizovaným klientům nevadí dotyk zdravotníka na nahé
tělo. Zjistit za jakých okolností a do jaké míry vadí nemocným při vyšetřeních přítomnost
větší skupiny zdravotníků. .
Metodika šetření:
Vstupní částí organizačního opatření byl výběr respondentů a jejich motivace ke spolupráci.
Zkoumaný soubor o počtu 160 pacientů, kteří byli po operaci propuštěni do domácí léčby.
Výběrovým kritériem klientů byla operace a s ní nutné lékařské
a ošetřovatelské intervence, kde by mohlo docházet k porušení osobní intimity.
Dotazníkové šetření bylo provedeno v listopadu roku 2008 na chirurgických odděleních
(urologie, ortopedie, septické a aseptické chirurgie dvou nemocnic ve Zlínském kraji).
Před dotazníkovým šetřením byli respondenti instruováni o anonymním zpracování jejich
dodaných informací.
Při dotazníkovém šetření bylo rozdáno celkem 200 dotazníků.
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Zpět bylo vráceno 165 dotazníků. Z těchto 165 dotazníků bylo však 5 dotazníků vyřazeno,
protože nesplňovaly požadavky zkoumaného souboru a chyběly některé zásadní údaje. Pro
šetření bylo zpracováno 160 dotazníků. V dotazníku byly využity v podstatné části uzavřené
otázky a míru spokojenosti určovali respondenti pomocí nominální škály. Dotazník
respondenti vyplňovali po chirurgických operacích retrospektivně při propuštění do domácí
léčby.
Popis souboru:
Zkoumaný soubor tvořilo – 93 mužů (58,12 %) a 67 žen (41,88 %).
Věk respondentů byl rozdělen do dvou skupin. Mladší respondenti od 18 do 40 let (24,38 %)
a starší respondenti od 41let a více (75,62 %).
Analýza získaných výsledků z šetření:
Práva pacientů, jejich dodržování a respektování, která jsou v nemocnicích
zjišťována, převážně slouží k jejich vnitřní potřebě a tak nemohou mít obecnou platnost.
Výzkumy se většinou provádí formou dotazníků, převážně jde o obecnou formu práv
pacientů. Výsledků výzkumu, které by mohly být srovnávány s touto velmi specifickou studií,
je však velmi málo.
V roce (2002) se respektování studu a soukromí sice v jiném oboru gynekologicko
porodnickém zabývala Lenka Tučková v diplomové práci. Tento zmíněný audit byl prováděn
ve FN Královské Vinohrady, FN Motol, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a
v nemocnici Tábor. Respektování studu u chirurgicky nemocných jsem v odborných
pramenech nenalezla. Může však být dalším námětem pro podrobnější studii v této oblasti.
Potěšující bylo zjištění, že 71,88 % respondentů vědělo o existenci práv pacientů
v nemocnici, ale již složitější bylo pro respondenty specifikovat, čeho se tato práva konkrétně
týkají. Hodnota 28,12 % je málo uspokojivá. Tito respondenti vůbec neví, že mají nějaká
práva. Při pilotní studii jsem byla přesvědčena, že o existenci práv klientů vědí již v dnešní
době všichni hospitalizovaní nemocní. Respondenti uvádějí, že se nejčastěji dozvěděli o
existenci práv z médií 34,37 % a jako další dostatečný informační zdroj uvádějí respondenti
nemocnici 31,25 %. Stále je alarmující 20,63 % respondentů kteří uvádějí, že se s touto
problematikou ještě vůbec nesetkali.
Diskuse k cíli č.1: Prokázat, že pacienti, kteří jsou častěji hospitalizování, jsou také lépe
informováni o existenci práv nemocných.
Klienti jsou – li více jak 3x hospitalizováni jsou také lépe informováni cíl číslo jedna
byl potvrzen. Ve všech dotaznících, které byly vyplněny respondenty, kteří uváděli více jak 3
hospitalizace, se objevila také kladná odpověď svědčící o znalosti a existenci práv
hospitalizovaných. Počet hospitalizací respondentů v návaznosti na informovanost můžeme
popsat tak, že 6,88 % respondentů bylo hospitalizováno pouze 1x , 2x až 3x bylo
hospitalizováno 19,38 % a 20,62 %. Téměř 53,12 % respondentů bylo hospitalizováno 4x,
což je pro toto šetření podstatné a důležité poněvadž respondenti měli možnost se
retrospektivně vyjadřovat o své míře spokojenosti s dodržováním intimity při
ošetřovatelských a lékařských intervencích. Z dalšího šetření vyplývá, že nejvíce informací o
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této problematice 54,38 % dostávají respondenti o zdravotníků při prvotním kontaktu – při
příjmu na oddělení, což je potěšující informace v praxi to znamená, že si zdravotní personál
plní standardní povinnosti. Na druhém místě respondenti dostávají nejvíce informací před
operacemi 13,13 %.
Stále jsou ještě v této oblasti značné rezervy, protože 23,13 % respondentů
informace při příjmu do nemocnice o právech nemocných vůbec neregistruje. Respondenti
uvádějí v 65 %, že vědí, kde se mohou podrobněji informovat o právech a opět v 35 %
uvádějí, že nevědí, kde by mohli tyto informace o právech hospitalizovaných na ošetřovací
jednotce získat.
Diskuse k cíli č.2: Jak vyplývá z uvedené analýzy je zřejmé, že i tak často diskutované téma
práva hospitalizovaných – existuje stále ještě 1/3 respondentů, která nemá přesnější
informace o této problematice přitom se jich to bezprostředně týká. V neposlední řadě je část
respondentů a to 71,25 %, kteří vůbec neví o existenci sdružení na ochranu práv
hospitalizovaných nemocných. Z toho vyplývá, že tito respondenti nemají informace ani o
tom jakým způsobem se lze těchto práv domoci v praxi. Povědomí o sdružení a ochraně
práv nemocných dostupné na internetu má pouze 28,75 % respondentů.
Zajímavým zjištěním je také to, že respondenti se domnívají , že práva
obsahují i některé povinnosti a to v 86,88 %, což není pravda. Zde jsem si ověřovala, do jaké
míry jsou klienti s obsahem práv obeznámeni. Vědí respondenti o právech hospitalizovaných
nemocných, ale již tak přesně neznají jejich obsah zná pouze 13,12 %.
Šetření potvrdilo cíl č.2, že hospitalizovaní pacienti, jsou lépe informování o existenci práv,
ale většina respondentů (pacientů) nezná již konkrétní obsah práv pacientů.
Diskuse k cíli č.3: Otázky z dotazníku byly zacíleny také na vlastní postoj klientů ke studu.
Zda není v mnoha případech spíše problém v komunikaci nemocného s ošetřujícím
personálem. Respondenti v 61,25 % uváděli, že jim nečiní žádný problém překonat osobní
stud a ani, že nevidí problém s komunikaci v této oblasti 24,38 %. Tato zjištění se jeví jako
velmi pozitivní. Nicméně není zanedbatelné, že respondenti uváděli v 6,25 %, že mají obavy
ze zachování intimity a také v 8,13 % vidí u sebe problém v komunikaci a kontaktu
s ošetřujícím personálem při intimních ošetřovatelských intervencích.
Respondenti ve většině případů uváděli v 96,25 %, že jim není nepříjemný dotyk zdravotníka
na nahé tělo.Tyto oblasti jsou velmi citlivé a mohu se právem domnívat, že respondenti
chápou tyto činnosti jako nutnost a, že ošetřující personál postupuje při ošetřovatelských
intervencích citlivě. Nedá se však pominout fakt, že existuje malá skupina respondentů 3,75
%, kterým dotyk na nahé tělo vadí. I s těmito skutečnostmi je nucen zdravotník počítat a je
nucen si uvědomit, že i v tomto směru může klienty mnohdy psychicky traumatizovat. Muži a
ženy mají jistě vzhledem k pohlaví na tyto skutečnosti rozdílné pohledy. Ve výzkumném
souboru 160ti respondentů je nutno podotknout, že větší část - 58,1 % respondentů - tvořili
muži a 41,9 % respondentů bylo respondentů ženského pohlaví. V závěru k tomuto cíli lze
napsat, že nemocní v 96 % jsou spokojeni s péčí v tomto intimním kontaktu a dodržováním
standardu.
Závěrem k diskusi k cíli č.3: lze napsat, že se ukazuje, že hospitalizovaní klienti jsou
spokojeni s úrovní ochrany studu a zajištěním osobní intimity od ošetřujícího personálu.
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Diskuse k cíli č.4. Při kontrole operační rány bylo maximálně spokojeno 82,5 % respondentů,
11,88 % respondentů bylo spokojeno téměř a 5,62 % respondentů nebylo spokojeno vůbec.
Při vyšetření konečníku vyplynulo z analýzy dat, že respondenti byli spokojeni v 75 % a
v 15,63 % úplně což je celkem 90,63 % a středně a vůbec celkem 9,37 % respondentů
nebylo spokojeno vůbec. Tato hodnota je vyšší než nespokojenost v předešlém šetření
odpovídá jistě míře nepříjemných pocitů doprovázející zmíněné vyšetření. Míra spokojenosti
při dodržování soukromí při podávání klyzmatu dopadla tato situace lépe. Klienti byli
spokojeni v 82,5 % a v 11,25 % (93,75 %) a nespokojenost uváděli pouze v 6,25 %.
Respondenti uváděli podobné hodnoty v míře spokojenosti při ochraně studu u ranní vizity.
V 83,12 % a v 10 % (93,12 %) byli spokojeni a v 6,88 % byli nespokojeni se zachováním
soukromí. Zajímavé a mohu poznamenat i varující informace jsem získala tam kde se
respondenti vyjadřovali k dodržování intimity a soukromí při manipulacích s drenážemi a
cévkami v močovém měchýři. V 81,88 % a v 6,87 % (88,75) uváděli nespokojenost
s dodržením míry soukromí, ale jako nejvyšší hodnota nespokojenosti 11,25 % byla uváděna
u těchto ošetřovatelských intervencí. Toto je poměrně zásadní zjištění a proto se domnívám,
že zde má ošetřující personál velké rezervy v osobním přístupu a nezbytném zlepšení
profesionálního kontaktu.
Diskuse k cíli č.4: Jak vadí či nevadí hospitalizovaným klientům dotyk zdravotníka na nahé
tělo. .
Respondenti uváděli, že ve 100 % nevadí dotyk zdravotníka na nahé tělo, ale ve 30
% jim bude vadit provádění vyšetření a rozhovorů ve větší skupině ošetřujícího personálu.
Toto se potvrdilo jen částečně, poněvadž klienti uvedli v 96,25 % , že jim nevadí dotyk na
jejich nahé tělo. Takže existuje skupina klientů 3,75%, kterým dotyk na nahé tělo vadí.
Dotazník již nezjišťoval příčiny, ani další etnické a multikulturní aspekty tohoto problému. V
doporučeních pro praxi je nutné eliminovat studené ruce zdravotníka na minimum a další
méně žádoucí reakce od ošetřujícího personálu. Zlepšit u ošetřujících zdravotníků
komunikaci a osobní přístup při provádění intervencí v intimních partiích u nemocných.
Klientům ve 30 % vadí přítomnost jiných lidí při ošetřovatelských intervencích.
Hospitalizovaní pacienti uváděli nespokojenost při provádění ošetřovatelských intervencí,
kterých se účastní celý ošetřovatelský tým až ve 41,88 % což, je o 11,88 % více než jsem
předpokládala. Dále uváděli pacienti na druhém místě nespokojenost při přítomnosti jiných
pacientů u ošetřovatelských intervencí a to v 31,25 %. Jako poslední zjištění v této části
uváděli pacienti míru nespokojenosti při provádění ošetřovatelských intervencí za přítomnosti
více lidí a to zejména (žáků SZŠ a VOŠZ a studentů Bc.) v 17,5 %. Zde vidím v řízení
ošetřovatelské péče značné rezervy a další možnosti, jak klienty nevystavovat stresujícím
situacím, které zažívají při ošetřovatelských intervencích před celým ošetřovatelským
týmem.To se bohužel děje na některých ošetřovacích jednotkách při vizitách, kde je na
pokoji mnohdy i 10 zdravotníků.
Závěr
Na závěr bych chtěla shrnout výsledky z šetření. Prvním cílem šetření bylo zjistit stav
informovanosti o existenci a znalostech obsahu práv hospitalizovaných klientů u pacientů
hospitalizovaných na ošetřovatelských jednotkách chirurgického typu. Z empirického šetření
jednoznačně vyplynulo, že hospitalizovaní klienti věděli o existenci práv, ale méně vnímali
jejich obsah.
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Dalším cílem mého šetření bylo zhodnotit míru spokojenosti s dodržováním práv
pacientů v chirurgických oborech a zmapovat míru spokojenosti ochrany studu a osobní
intimity v typických situacích týkající se operační problematiky a tím spojených lékařských a
ošetřovatelských intervencí.
Klienti v roce 2008 byli spokojeni v dodržování jejich intimity při ošetřovatelských
intervencích, ale přesto se jako velmi citlivá oblast jeví manipulace s drény s cévkami a
vyšetřování nemocných před ošetřujícím týmem při vizitách.
Návrh doporučení pro praxi:
Zažádat o finanční podporu pojišťovny pro vytištění propagačních letáků, kde by měli
klienti všechny informace i internetové adresy na organizace zabývající se problematikou
práv hospitalizovaných nemocných. Každý hospitalizovaný pacient by tuto kartičku se
slovním sdělením ošetřujícího personálu dostal při prvotním přijmu do nemocnice. Pomocí
internetových stránek, nebo dalších médií seznámit s právy pacientů širokou veřejnost, zvýšit
informovanost pacientů o praxi studentů SZŠ a VOŠZ, maximálně dbát na zachování intimity
a soukromí při ošetření a vyšetření. Dávat si pozor na dotyk studenou rukou. Důsledně
kontrolovat auditem u ošetřujícího personálu nošení jmenovek a představování se celým
jménem a to nejen u specializací. Na odděleních umístit práva pacientů na viditelném místě.
Obsah práv pacientů nabídnout k prostudování i následující dny po akutním přijetí v
důsledku omezené schopnosti nemocného v akutní nepohodě při přijetí přijmout velké
množství informací .
Podporovat celoživotní vzdělání zdravotního personálu v oblasti sociální komunikace.
Výsledky výzkumného šetření by mohly posloužit jako zpětná reakce k zlepšení současné
situace.
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SKÚSENOSTI A FORMY POMOCI RÓMSKEMU ETNIKU
Komárek Karel
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Úvod
Otázka integrácie rómskeho etnika do spoločnosti predstavuje u nás závažný
spoločenský problém, neriešenie ktorého môže mať závažné sociálne, politické
a ekonomické dôsledky na ďalší vývoj spoločnosti. Na svete žije okolo 8 - 1 2 miliónov Rómov. Populačný prírastok Rómov sa v druhej polovici 20. storočia zvýšil na Slovensku
štvornásobne. Vzhľadom na počet obyvateľov je na Slovensku najpočetnejšia rómska
komunita na svete a to s podielom 8-9% z celkového počtu obyvateľov (podobne je tomu
v Bulharsku a Macedónsku). Demografické údaje rómskej populácie (z hľadiska počtu
detí, priemerného veku ap.) pripomínajú údaje majoritného obyvateľstva spred
niekoľkých desaťročí (napríklad úmrtnosť rómskych dojčiat v 80. rokoch sa rovnala
úmrtnosti nerómskych dojčiat v 50. rokoch 20. storočia). Prvé moderné sčítanie ľudu
(cenzus) sa na území Slovenska uskutočnilo v roku 1869. Práve ním sa začalo nové obdobie
populačných cenzov na našom území. Podľa posledného sčítania ľudu z roku 2001 sa k
rómskej národnosti prihlásilo len 89 920 obyvateľov (1,7%), neoficiálne zdroje uvádzajú
350 až 500 tisíc Rómov [1, 4]. Najbližšie sčítanie obyvateľov, domov a bytov by malo byť v
máji 2011. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý Štatistický úrad (ŠÚ) SR predložil do
pripomienkového konania.
1. Analýza zdravotného stavu
V Európskej únii (EU) sa vynakladá mnoho síl a prostriedkov na včlenenie existujúcich
skupín rómskeho etnika do majoritnej spoločnosti daného členského štátu so všetkými
právami, čo sa už dnes považuje drvivou väčšinou obyvateľstva za celospoločenskú
samozrejmosť a povinnosťami, ktoré k tomu patria, voči čomu sú väčšinou práve
začleňovaní vo svojráznej opozícii.
Rómska populácia má svoje špecifiká, ktorými sa značne odlišuje od majoritnej
populácie. Je to populácia s progresívnou vekovou štruktúrou, t. j. s vysokým podielom
detskej populácie, s nízkym podielom obyvateľstva nad 60 rokov. V Slovenskej
republike
neexistuje komplexný systém monitorovania zdravotného stavu
znevýhodnených skupín. V hodnotení zdravotného stavu preto musíme vychádzať len z
rôznych štúdií a prieskumov, ktoré sa predovšetkým zaoberajú hodnotením zdravotného
stavu, rizikovými faktormi zdravia a životným štýlom týchto komunít. Kľúčovými
epidemiologickými štúdiami sú:
1. Výskum výživy a životného štýlu troch etnických skupín v Slovenskej republike
(realizovaný v rokoch 2001-2003 na Ústave preventívnej a klinickej medicíny a Úrade
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).
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2. Program ozdravenia životného prostredia, zlepšenia hygienických podmienok a
prevencia infekčných ochorení u obyvateľov rómskych osád (Štátny zdravotný
ústav Slovenskej republiky v roku 2002).
3. Zdravotný stav detí a žien žijúcich v chudobných komunitách (Štátny zdravotný
ústav v rokoch 2002 -2003).
4. Demografické štúdie a prognózy realizované Štatistickým úradom Slovenskej
republiky a Infostatom.
Dosiahnuť dobrý zdravotný stav obyvateľov Slovenska je spoločná zodpovednosť,
ktorá si vyžaduje spoluprácu, synergiu a partnerstvo na všetkých úrovniach a medzi
všetkými zložkami spoločnosti. V súčasnosti sa rozdiely medzi jednotlivými regiónmi
Slovenskej republiky výrazne prehlbujú. Obyvatelia v sociálno-ekonomicky slabších
oblastiach sú často frustrovaní. Vznikajú a narastajú rozdiely medzi jednotlivými
skupinami obyvateľov. Zväčšujú sa aj rozdiely medzi bežnou populáciou a
znevýhodnenými skupinami obyvateľov. Do takejto skupiny patrí v prevažnej miere vybrané
skupiny rómskeho etnika.
Preto u nás vznikli na úrovni vlády Slovenskej republiky so svojim Úradom
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity celé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú rómskou
problematikou, ako je napríklad Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach a Ústav
Romologických štúdií pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ak má byť toto široko
vetvené a finančne nákladné celospoločenské snaženie úspešné, bolo by na mieste stanoviť
konkrétne, teda merateľné a overiteľné, krátkodobé aj dlhodobejšie ciele, ktoré chcú a majú
jednotlivé inštitúcie dosiahnuť. Ani štátny program v riešení tohto historicky dokázateľne
nepoddajného fenoménu by nemal zostať bezcieľny, ani obmedzený na nejaký štvorročný
volebný program jednej politickej strany či účelovej politickej koalície. Potreba dlhodobého a
vytrvalého vplyvu je diktovaná skúsenosťami stáročí. Veď pre každého odborne priemerne
zdatného plánovača je viac než zrejmé, že žiadúce výsledky nebude možné dosiahnuť
v priebehu jednej ľudskej generácie a nieto ešte počas štvorročného volebného cyklu.
Dlhodobá a cieľavedomá plánovitosť spojená s vytrvalou realizáciou naplánovaných na
postupné, menšie kroky rozdelených cieľov, bude nevyhnutným sprievodným javom
očakávaného výsledku. Avšak aj očakávaný postupný i konečný výsledok musí byť
obsahovo zadefinovaný a časovo ohraničený, pričom nosnou plochou ich určenia by mali byť
prieniky vzájomne (minoritou i majoritou) uznávaných a praktikovaných hodnôt. Ako a či sa
s cieľmi a očakávanými výsledkami bude propagačne manipulovať, to by mala byť záležitosť
vhodnosti a prijateľnosti postupu výkonnej moci a zodpovedných inštitúcií v danej realite
podmienok. Ak budú uvedené postoje z rôznych dôvodov obídené, obojstranne vynaložené
úsilie a finančné prostriedky, lapidárne konštatované, sa rozpustia v chode času, bez
akýchkoľvek pozorovateľných pozitívnych zmien. A nám nezostane iné než rezignovane
pokrčiť ramenami a hľadať „inú“ cestu.
Slovenská republika patrí ku krajinám s najvyššou chorobnosťou a úmrtnosťou na
kardiovaskulárne choroby (KVCH) v Európe. KVCH sú v SR od polovice minulého storočia
najčastejšou príčinou smrti, najčastejšou príčinou hospitalizácie, invalidizácie a zvyšovania
nákladov na zdravotnícku starostlivosť [1, 2]. Je známe, že hromadný výskyt neprenosných
ochorení závisí vo veľkej miere od životného štýlu, čiže od výskytu ovplyvniteľných rizikových
faktorov (RF). Väčšina z nich sa vyvíja dlho, v priebehu mnohých rokov bez toho, aby
spôsobovali akékoľvek príznaky alebo ťažkosti. K manifestácii obvykle dôjde až vtedy,
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Graf 1 Veková štruktúra rómskej a celkovej populácie v Slovenskej republik
keď je choroba vo veľmi pokročilom štádiu a liečba je často neúspešná. Zníženie výskytu
ovplyvniteľných RF v populácii jednoznačne vedie k poklesu chorobnosti a úmrtnosti na tieto
skupiny ochorení. Zmeny životného štýlu sú zároveň aj nákladovo najefektívnejšie
vynaložené prostriedky na zníženie rizika KVCH [3].
Podľa vekovej štruktúry rómskej a celkovej populácie (Zdroj: census 1991,
Štatistický úrad Slovenskej republiky) vyplýva, že v roku 1991 podiel detí vo veku do 14
rokov tvoril u rómskej populácie v Slovenskej republike 43,4 % a v celkovej slovenskej
populácii iba 25,5 %. Zatiaľ čo podiel starých ľudí nad 60 rokov tvoril u rómskej populácie
v Slovenskej republike 3,6 %, v celkovej slovenskej populácii až 14, 5%. Pod ľ a
prog nóz y, ktorú vypraco val Infostat, bude s najväčšou pravdepodobnosťou v roku
2025 žiť v Slovenskej republike približne 520 tisíc Rómov, čo predstavuje prírastok
zhruba 140 tisíc osôb. Podiel Rómov v populácii Slovenskej republiky by sa tak zvýšil
zo súčasných 7,2 % (v r. 2002) na 9,6 % ( v r. 2025).
Stredná dĺžka života sa považuje za základný ukazovateľ zdravotného stavu
populácie. Podľa niektorých výskumov sa odhaduje, že u rómskych mužov dosahuje
stredná dĺžka života (LE-life expancy) v Slovenskej republike len 55,3 rokov a u žien 59,5
rokov. Materiály Svetovej zdravotníckej organizácie udávajú takúto dĺžku života u mužov
pre veľmi zaostalé rozvojové krajiny. Podľa prepočtu Infos-tatu je v Slovenskej republike
stredná dĺžka života pri narodení u rómskych mužov 64,4 roka a u rómskych žien 71,6
rokov [4, 5, 6].
Podľa výsledkov už spomínaných štúdií determinujúce faktory ovplyvňujúce nižšiu kvalitu
zdravotného stavu rómskej populácie sú v súčasnosti najmä:
- nižšia vzdelanostná úroveň, z ktorej môže prameniť nedostatočná úroveň
zdravotného uvedomenia a správania,
- nedostatočná informovanosť o zdraví a motivácia starať sa o svoje zdravie,
- nízky štandard osobnej hygieny,
- nízky štandard komunálnej hygieny - absencia zdrojov pitnej vody, kanalizácie,
chýbajúci odvoz smetí, absencia sociálnych zariadení,
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nízky štandard bývania a ekologická rizikovosť prostredia, s ktorou súvisí znečistené
a zdevastované životné prostredie; alarmujúci je stav najmä v izolovaných
rómskych osadách, v ktorých často kvalita bývania nezodpovedá základným
hygienickým požiadavkám, chýba zásobovanie pitnou vodou, chýba kanalizácia,
odpadové jamy a smetiská, odvoz smetí, absentujú sociálne zariadenia,
pretrváva veľká preľudnenosť na malej ploche,
nezdravé stravovacie návyky, nevyhovujúca výživa (nízka spotreba zeleniny a
ovocia, vysoká spotreba tukov a cukrov); vyššia frekvencia spotreby bravčového
mäsa, údenín a bravčovej masti; to isté platí pre zvýšenú frekvenciu spotreby
hydiny a margarínov, naopak frekvencia spotreby ovocia bola u Rómov
signifikantne nižšia; takisto je u nich zvýšená spotreba sladkostí a sladených
nápojov,
nízka fyzická aktivita (hlavne integrovaných Rómov na západnom Slovensku),
zvyšujúca sa miera užívania alkoholu a tabakových výrobkov už vo veľmi
mladom veku rozrastajúca sa závislosť na nelegálnych drogách.

Výsledky epidemiologických štúdií v Českej republike v rôznej miere preukazujú, že
úmrtnosť spoločenských tried i zamestnaneckých skupín je tým vyššia, čím horšie
socioekonomické postavenie v sociálnej štruktúre štátu daná skupina zaujíma, čím nižšie má
vzdelanie a nižšie príjmy skupina má a čím majú členovia skupiny vo svojom chovaní viac
rizikových faktorov [7]. Úmrtnosť jednotlivých populácií, resp. ich podskupín, je odrazom
súbežného pôsobenia rady podmienok a faktorov biogenetického, fyzikálneho a
psychosociálneho charakteru, z nich niektoré pôsobí priamo genetické zmeny, vek, pohlavie,
radiácia, fajčenie, stravovanie; iné sprostredkovane - najmä na socioekonomické faktory –
napr. životná úroveň, zamestnanie, vzdelanie a pod. [8]. Môžeme predpokladať, že uvedené
ukazovatele sú na Slovensku podobné alebo s najväčšou pravdepodobnosťou horšie.
Otázka procesu postupného včleňovania rómskeho etnika do majoritnej spoločnosti
v žiadnom prípade nie je len otázka štátu a majoritnej spoločnosti začleniť Rómov, ale bez
sebaobrodenia a snahy o kultúrnu premenu a sebazdokonalenie sa zo strany samotných
Rómov bude nevykonateľná. Bolo by vhodné, aby aj samotná rómska inteligencia sa viacej
zapájala do riešenia integrácie rómskeho etnika do spoločnosti.
K efektívnemu vyriešeniu problému integrácie rómskeho etnika do spoločnosti je nutné
využiť interdisciplinárny prístup ku skúmaniu daných javov, pretože sa jedná o veľmi
komplexný a zložitý sociálny problém (pričom je potrebné využívať tak spoločenských vied,
ako aj prírodovedných za využitia systémového prístupu – systémových vied. Spomínaná
otázka predstavuje u nás závažný spoločenský problém, neriešenie ktorého môže mať
sociálne, politické ekonomické, demografické a kultúrne dôsledky na ďalší vývoj celej
spoločnosti.
Pokiaľ sa zamyslíme nad týmto stávajúcim sa fenoménom s odstupom do budúcnosti
musíme sa v prvom rade zamerať na vzdelávanie ako základný pilier vedomostnej
spoločnosti.
2. Vzdelávanie rómskeho etnika - skúsenosti a formy pomoci
V súčasnosti sa celosvetovo hľadá, aké skupiny Rómov sú najlepšie pripravené na
integráciu do väčšinovej spoločnosti a následne určiť, kam orientovať cielenú pomoc.
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Všeobecne sa uznáva nezastupiteľný vplyv prostredia v ktorom sa Rómovia pohybujú a v
ktorom bývajú. Je rozdiel medzi pohybom v rómskych osadách v samostatnej lokalite, či
včlenených do mestských sídlisk, pričom žijú v rómskej spoločnosti, či patria k Rómom,
žijúcim v úzkom kontakte s väčšinovým obyvateľstvom. Pritom má nezastupiteľnú úlohu ich
vlastné vzdelanie, či zručnosť. Dnes sa vie, že tí Rómovia, ktorí si zachovali časť svojich
tradičných remesiel sú ďaleko prispôsobivejší ako tí, čo boli totálne vytrhnutí zo svojich
tradičných koreňov a nevytvorili si svoju vlastnú identitu.
Tak ako štát eticky a právne ochraňuje život ostatných etník – väčšinového
obyvateľstva, tak je potrebné a nevyhnutné (a je najvyšší čas) toto dôsledne realizovať
i pri rómskom etniku. Nie že by štát nemal pre toto etnikum „rovnaký meter“, ale je to otázka
nízkeho vedomia, niekedy sa dá hovoriť až o jeho absencii, pri niektorých skupinách
rómskeho etnika. Toto sa javí ako najväčší problém v súčasnosti. Tak, ako dlhodobo bol
tento problém zanedbávaný, rovnako dlhú dobu si vyžiada jeho riešenie, a možno to potrvá
i časové obdobie jednej generácie. Ale treba nevyhnutne ihneď začať, lebo odsúvanie tohto
problému je časovaným extrémom, ktorý prerastie do ťažko riešiteľných situácií
s následnými ďaleko väčšími ekonomickými výdavkami a trvalým poškodením tohto etnika
(zdravotným, mentálnym a pod.).
Všetci rodičia majú právo rozhodnúť o tom, koľko detí privedú na svet, ale zároveň
majú povinnosť svoje deti riadne vychovávať. V niektorých skupinách rómskeho
obyvateľstva nie je dostatočné vedomie o tejto základnej povinnosti a privádzajú na svet
množstvo detí, ale o ich riadnu výchovu sa nestarajú, alebo sa nevedia postarať. Teda opäť
je tu otázka úrovne vedomia a potreba jeho skvalitňovania (rozširovania, prehlbovania,...),
ale to sa dá robiť len na základe hlbokého poznania tohto etnika (jeho zvláštností,
schopností, mentality, kultúry, histórie a pod.). Tak ako pri ostatných etnikách, aj
pri rómskom etniku to je treba robiť sústavným, prepracovaným a cieleným
výchovnovzdelávacím systémom za súčasného dôkladného budovania systému hodnôt
v ich vedomí za stanovenia priorít.
Vzhľadom na stav, v akom sa prevažná časť tohto etnika nachádza, sa javí potrebným
zostaviť celoštátny tím z rôznych úrovní spoločnosti (vedci z tejto oblasti, právnici, lekári,
pedagógovia, polícia,...) a vypracovať program, časový harmonogram, odhadnúť a vyčleniť
finančné prostriedky, vybrať pracovníkov, vyčleniť priestory (budovy) a pod. s dôsledným
kontrolným systémom a za využitia fondov Európskej únie. Takto by sa Slovenská republika
zaradila na popredné miesto v Európe a vo svete pri riešení problematiky rómskeho etnika.
Je nesmierne dôležité do procesu integrácie aplikovať modely systémového
myslenia, ktoré označuje schopnosť holistického prístupu k vnímaniu skutočnosti. Ide o
vnímanie systému rómskej problematiky ako jedného celku, vzájomných väzieb, vplyvov a
vzťahov. Systémové myslenie je zároveň vnímaním kontextu situácie, v ktorej sa rozhoduje a
koná, a charakteru zmien namiesto zameriavania sa len na súčasný stav organizácie. Daný
prístup vedie každého jednotlivca k objaveniu nových pohľadov na skutočnosť a k hlbšiemu
uvedomeniu si spoluzodpovednosti pri tvorbe súčasnej reality prostredia, v ktorom sa
nachádza a koná. Systémová paradigma je najefektívnejším návodom na riešenie všetkých
zložitých spoločenských, či ekonomických problémov. Umožňuje subjektu, ktorý ju používa
efektívne kontrolovať budúcnosť systému a to prostredníctvom dvoch procesov:
- Analýzou daného stavu v systéme tým, že popíšeme jednotlivé elementy systému
(účastníkov systému) na jednotlivé jednoduché komponenty a zmapujeme ich
vzájomné vzťahy.
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Vypracovaním stratégie selektívnej manipulácie, rekonštrukcie, zavádzania nových
komponentov, vzťahov, či odstránenie alebo modifikovanie jednotlivých starých
komponentov a ich vzájomných vzťahov a prepojení.

3. Vedomostná spoločnosť, perspektívy a návrhy do budúcnosti
Za vedomostnú spoločnosť môžeme považovať takú množinu jej príslušníkov, ktorá
ovláda moderné spôsoby vzájomnej komunikácie, získavania informácií, ale sa aj vie
dorozumieť s príslušníkmi iných národov, vie s nimi udržiavať konverzáciu na rôzne aktuálne
témy kultúry, vedy, umenia, alebo aj politiky a športu. Príslušník vedomostnej spoločnosti by
mal ovládať históriu svojho národa, ale aj históriu všeobecne, mal by sa vedieť orientovať
v základných zákonných normách, mal by ovládať zásady slušného a kultivovaného
správania, mal by sa vyznačovať čestnosťou, skromnosťou, citom pre spravodlivosť,
poctivým vzťahom k svojej rodine, mal by sa dlhodobo venovať výchove svojich detí, no
nemal by zabúdať ani na tých v núdzi. Každý príslušník vedomostnej spoločnosti by mal byť
v svojom srdci ochrancom prírody a jej nenahraditeľných unikátnych výtvorov, mal by si
každodenne uvedomovať, že najmä abiotické zdroje prírody na planéte Zem sa veľmi rýchlo
vyčerpávajú, a preto treba nimi cieľavedome šetriť, atď.
Uvedené aktivity nepredstavujú taxatívne vymenované sféry, ktoré by mal človek
sledovať, aby sa v rámci štátu vytvorila vedomostná spoločnosť. Prakticky nie je možné
dosiahnuť, aby väčšina členov spoločnosti mala pozitívne body vo všetkých, resp. prevažnej
časti uvedených (a početných ďalších) sférach denného pôsobenia. No doteraz každá
spoločnosť v histórii ľudského rodu mala viac alebo menej vizionársku elitu, ktorá pre
spoločnosť vytyčovala nové smelé méty a bola schopná na ich realizácii aj aktívne pracovať.
Som jednoznačne presvedčený, že takúto elitu máme v súčasnosti aj u nás. Jej potenciálni
príslušníci nadmiernou „politickou“ aktivitou rôznych zoskupení sú akoby zaskočení,
nevyvíjajú snahu zoskupiť sa (a to v SR máme hneď dve akademické prostredia -jedno v
SAV a druhé „občianske“), a najmä verejne a systematicky sa prejavovať, zverejňovať svoje
občianske postoje, či návrhy o i. aj na spôsoby čo najefektívnejšieho kreovania vedomostnej
spoločnosti u nás.
Uvedené námety predstavujú praktický príklad (určitú formu stratégie) premeny našej
súčasnej spoločnosti na vedomostnú či na vedomostiach založenú spoločnosť.
Pravdepodobne najbližšie k problematike kreovania vedomostnej spoločnosti má
školstvo všetkých úrovní [9, 10].
Konštruktívne návrhy na riešenie pre oblasť problematiky rómskeho etnika
1. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, ktorý pripravuje
pracovnú skupinu na vytvorenie stratégie riešenia rómskej problematiky, by mohol
v rámci tejto pracovnej skupiny vytvoriť podskupinu – tím vedomostného
manažmentu, ktorá naštuduje, systematizuje a vyberie osvedčené, či použiteľné
riešenia ako podklady pre hľadanie nových systémových opatrení, ako návrh opatrení
a riešení pre vládu.
2. Po kritickom zhodnotení a využití historických materiálov by táto podskupina
vedomostného manažmentu spracovávala najpozitívnejšie skúsenosti z vedenia
projektov na zveľadenie Rómskej komunity,
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realizovala by metodologickú prípravu pracovných tímov pracujúcich
s Rómskou komunitou,
vytvorila by internetovú vedomostnú platformu cez ktorú by si odborníci
zaoberajúci sa pomocou Rómskej komunite vymieňali informácie, skúsenosti,
ktorá by bola využívaná k propagácii najlepších myšlienok, tímov
a jednotlivcov v tejto oblasti.

3. Zároveň by tento tím slúžil ako špeciálne intelektuálne, vedomostné a metodologické
centrum splnomocnencovi a jeho úradu. Táto skupina vedomostného manažmentu
by sa taktiež systematicky podieľala na tvorbe historickej a organizačnej pamäte
komunity riešiacej pomoc Rómskej komunite, ktorú je treba posilniť.
4. Máme za to, že takýto prístup bude nielenže šetriť prostriedky odstraňovaním
zbytočných duplicít, ale že navrhovaná skupina vedomostného manažmentu bude
schopná prinášať riešenia inkorporovateľné do všetkých výstupov celej pracovnej
skupiny Lˇ. Galbavého. Skupina vedomostného manažmentu by tak mohla byť
garantom systémového prístupu k riešeniu danej problematiky a ušetriť tak svojou
činnosťou veľa času a prostriedkov štátu a nás všetkých.
5. Verím, že na zriadenie a prefinancovanie činnosti tímu vedomostnej podpory
pracujúceho pri Pracovnej skupine na vytvorenie stratégie riešenia rómskej
problematiky, či pri samotnom Úrade splnomocnenca by bolo možné využiť
prostriedky z európskych fondov, ktoré by boli v tomto prípade efektívne využité. Na
zabezpečenie týchto aktivít je možné využiť i služieb a metodickej
pomoci
z externého prostredia.
6. Keďže vedomostný manažment je jedným nástrojom rozvoja vedomostnej
ekonomiky a tiež i nástrojom budovania vedomostnej spoločnosti...teda oblastí,
ktoré patria do gescie podpredsedu vlády pre vedomostnú ekonomiku a národnostné
menšiny, stotožňujeme sa s názorom, že úrad podpredsedu vlády, ktorý rieši
zásadné a veľmi komplikované problémy rozvoja spoločnosti by mal byť taktiež
podporovaný podobným vedomostným centrom, čím by zásadne metodologicky
i svojim príkladom prispel k reálnemu zavádzaniu atribútov vedomostného
manažmentu, vedomostnej ekonomiky i vedomostnej spoločnosti do reálnej praxe.
7. Toto centrum, ktoré by mohlo byť vybudované za pomoci fondov EÚ, by tvorilo
vedomostnú a metodologickú bázu pre Úrad podpredsedu vlády a taktiež by mohlo
byť zároveň akýmsi Lessons learned centrom (skúsenostným centrom) k realizácii
vedomostnej podpory úradu podpredsedu vlády v zásadných oblastiach spadajúcich
do jeho gescie.
8. Vytvorené centrum, ktoré by mohlo do určitej miery pracovať v štruktúrach
Katolíckej univerzity v Ružomberku by vzniklo ako spoločné pracovisko organizácií
SAV, KU a ÚSV (aj ďalších inštitúcií). Uvedené pracovisko by pracovalo v oblasti
monitoringu a podpory zdravia, vzdelávania a integrácie rómskeho etnika a sociálne
slabších skupín do spoločnosti v podmienkach novej Európy.
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9. Činnosti spoločného pracoviska by boli zamerané na nasledujúce oblasti:
a) Realizácia spoločných vedeckých projektov a vzdelávacích projektov
zameraných na podporu integrácie rómskeho etnika a sociálne slabších skupín
do spoločnosti.
b) Vzdelávanie študentov v rámci magisterského a doktorandského štúdia.
c) Analýza zdravotného stavu a spôsobu života rómskej populácie a sociálne
slabších skupín vo vybraných modelových lokalitách stredného a východného
Slovenska s dôrazom na:
- vybrané infekčné a parazitárne ochorenia, choroby dýchacích ciest,
kardiovaskulárne choroby, choroby pohybového aparátu, choroby
vnútorných orgánov,
- antropometrické charakteristiky, spoločenské, sociálne problémy a závislosti,
najmä alkoholizmus a fajčenie, drogové závislosti, gamblerstvo, úžerníctvo,
- zhodnotenie spôsobu života, dĺžky života a stravovacích návykov,
- zmapovanie úrovne sociálnych zručností a vedomostí a ich dopad vo vzťahu
k životnému štýlu populácie,
- zhodnotenie úrovne starostlivosti o detskú populáciu a jej dopady na
neskorší vývoj zdravotného stavu a rozvoj osobnosti vrátane začlenenia do
spoločensko-sociálnych
väzieb,
navrhnutie
možnosti
riešenia
identifikovaných problémov, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotný stav a
kvalitu a dĺžku života vybraných skupín rómskej populácie a sociálne
slabších skupín,
- spracovanie komplexnej štúdie s využitím získaných poznatkov.
d) Výskum negatívnych účinkov stresu na ľudský organizmus a ich objektivizácia.
e) Výskum kardiovaskulárnych ochorení u vybraných skupín.
f) Výskum etnických skupín v procesoch transformácie spoločnosti s dôrazom na:
- historický náčrt formovania ústavno - právnej úpravy postavenia etnických
skupín v SR (proces formovania, prehľad, hodnotenie),
- ústavná úprava práv osôb patriacich k etnickým skupinám,
- medzinárodné práva osôb patriacich k etnickým skupinám,
- vývoj a postavenie rómskeho etnika na Slovensku (vývoj, problémy,
alternatívy riešenia).
g)
h)
i)
j)
k)

Organizovanie spoločných vedeckých podujatí ako konferencií a seminárov.
Spolupráca pri vydávaní periodických a neperiodických publikácií.
Umožnenie študijných pobytov pre vedeckovýskumných pracovníkov.
Výskum účinnosti charitatívnych diel v prostredí rómskeho etnika.
Skúmanie podielu náboženského vzdelávania v procese spoločenskej integrácie
rómskej populácie, osobitne detí.
l) Skúmanie kvality života rómskej minority na Slovensku.
m) Skúmanie sociálnych súvislostí nezamestnanosti a zamestnanosti u jednotlivcov
a v rómskej rodine.
n) Skúmanie hodnotovej orientácie rodín v hmotnej núdzi, detí z rodín v hmotnej
núdzi.
o) Skúmanie subjektívneho vnímania sociálnej exklúzie v rómskej minorite.
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Záver
Súčasný zdravý životný štýl si vyžaduje najmä vedomosť a vzdelávanie v oblasti
zdravotnej problematiky, pretože absentuje alebo je nedostatočná najmä u nami popisovanej
skupiny sociálne slabších ľudí, ktorí si priam vyžadujú pozornosť, aby sa lepšie začlenili do
našej spoločnosti. V našom modelu vzdelávania a dlhodobej koncepcie kladieme veľký dôraz
na zdravie, prevenciu a výchovu [11, 12, 13].
Cieľ bude možné dosiahnuť spojeným úsilím zainteresovaných zložiek, tak ako bolo
opísané v predchádzajúcej kapitole. Bude ho možné dosiahnuť bežnými prostriedkami
a pomôckami výučby, ale aj podpornými aktivitami, ktoré by rozpracovali jednotlivé
zainteresované strany podľa ich zamerania. Dôležitou súčasťou je dialóg, vzájomná výmena
a poskytovanie informácií, dôvera a osobná zainteresovanosť.
Za veľmi významný prínos a pridanú hodnotu našej práce považujeme fakt, že
riešenie uvedenej situácie poslúžilo ako teoretické a praktické východisko pre spracovanie
niekoľkých diplomových prác a ŠVOČ zameraných do oblasti riešenia otázok spojených
s rómskou problematikou a marginalizovaných skupín. Vytvárajú sa podmienky k pozitívnej
motivácii mladých výskumníkov k riešeniu rómskej problematiky. Za prácu v realizačnom
týme sa postupne angažujú mladí pedagógovia ošetrovateľstva, vedecké komunity Fakulty
zdravotníctva, Pedagogickej fakulty KU, Ústrednej vojenskej nemocnice, Slovenskej
akadémie vied a ďalšie inštitúcie a tiež neziskové organizácie.
Realizáciou a plnením týchto náročných úloh napĺňame závery a odporúčania
Záverečnej správy SAV z riešenia výskumu a vývoja „Národ, národnosti a etnické skupiny
v procesoch transformácie spoločnosti z roku 2005, úlohu znejúcu „podporovať zadávanie
rôznych parciálnych tém aj pre diplomové práce na vysokých školách (ako sa to uskutočňuje
v ČR, kde existujú doslova minimonografie osád i jednotlivých rodov), keďže výskum rómskej
problematiky je veľmi náročný a zložitý....“ Taktiež bolo naplnené odporúčanie tejto správy
SAV otvárať systémy majoritnej spoločnosti a umožniť Rómom začleňovať sa do nich.
Takisto sa snažíme napĺňať i požiadavky podpory zvýšenej zamestnanosti Rómov, skvalitniť
ich sociálnu sféru, kultúru bývania, zdravotnú starostlivosť apod.
Za mimoriadne dôležité pokladáme riešenie akútnej vzdelanostnej úrovne mladej
a nastupujúcej rómskej generácie, ktorej zvyšovanie je nevyhnutným predpokladom pre
uplatnenie sa v spoločnosti a dosiahnutie reálnej rovnosti s ostatnými obyvateľmi.
Zabezpečenie zvýšenia vzdelanostnej úrovne pribúdajúcej rómskej populácie sa odrazí
priaznivo v ďalších aspektoch života, ako je zvyšovanie sociálnej a kultúrnej úrovne, zmeny
v demografickom správaní, vo vzájomných vzťahoch s majoritou. Na úrovni Katolíckej
univerzity, ktorá prispieva k oblasti vzdelávania a výchovy svojim silným kresťanským
potenciálom je osobná zainteresovanosť k riešeniu tejto otázky veľmi dôležitá a potrebná.
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PREVENCIA VÍRUSOVEJ HEPATITÍDY A
Kopáčiková Mária¹, Břendová Marie², Novotný Jozef³
¹Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok, SR
²SZŠ a VOŠ zdravotnická v Příbrami, ČR
³Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, ČR
Súhrn
Zisťovali sme postoje rodičov detí k prevencii vírusovej hepatitídy typu A, vedomosti
rodičov o možnosti prevencie VH-A očkovaním a mieru využitia očkovania detí rodičmi.
Výskumnú vzorku tvorilo 100 respondentov, vybraných náhodným výberom. Použili
sme dotazníkovú metódu. Výsledky boli spracované štatisticky.
Zistili sme, že väčšina rodičov je dobre informovaná o význame preventívnych
očkovaní a možnosti prevencie VH-A očkovaním a rovnako väčšina z nich aj udáva, že dá
svoje dieťa zaočkovať proti VH-A.
Navrhujeme vypracovať a poskytnúť rodičom maloletých detí informačný materiál (nie
propagačný!) o VH-A, ktorý zahŕňa nielen základné informácie o ochorení a možnosti
prevencie očkovaním, ale aj stručný údaj o aktuálnej epidemiologickej situácii vo výskyte VHA, o najrizikovejších skupinách z hľadiska prevencie ochorenia, či o význame hygieny
v prevencii tohto ochorenia, aby každý rodič mohol zvážiť riziká ochorenia na VH-A
a potrebu prevencie VH-A u dieťaťa očkovaním, zvyšovať odborné vedomosti sestier,
i vedomosti sestier o ich úlohách a význame v oblasti prevencie infekčných ochorení.
Kľúčové slová: Vírusové hepatitídy. Vírusová hepatitída A. Prevencia.
Úvod
Vírusové infekcie pečene predstavujú jeden z najzávažnejších celosvetových
zdravotníckych problémov. Tento fakt je vyvolaný jednak obrovským množstvom ľudí, ktorí
sú vírusmi infikovaní a jednak závažnosťami dôsledkov, ktoré môžu v niektorých prípadoch
vzniknúť po dlhšom trvaní infekcie. Ich závažnosť spočíva najmä v tom, že niektoré typy
vírusových hepatitíd (VH) môžu viesť k chronickým infekciám a môžu sa tak stať príčinou
rozvoja chronických ochorení pečene.
Aj napriek faktu, že v posledných rokoch má výskyt VH-A na Slovensku klesajúci
trend, nemožno toto ochorenie považovať za ochorenie patriace do minulosti. V dôsledku
dlhodobo nízkej chorobnosti na VH-A vzrástlo percento vnímavej populácie, čo za určitých
podmienok umožňuje vznik menších, ale aj väčších epidémií. Najvyšší výskyt hepatitídy A je
medzi deťmi predškolského a školského veku. Vzhľadom na to, že na deti sa v kolektíve
nedá úplne dohliadať, je riziko výskytu medzi nimi väčšie. U detí má žltačka ľahší priebeh
ako u dospelých - veľmi často ľahko a skryte - bez akýchkoľvek klinických príznakov a deti
ľahko prenášajú vírus do svojich rodín, kde po prenose u dospelých prebieha ochorenie
takmer vždy s jasnými príznakmi a závažnejšou formou.
Vírusové hepatitídy
Tvoria skupinu ochorení vyvolaných primárne hepatotropnými vírusmi, ktoré
spôsobujú v pečeňovom parenchýme zápalové až nekrotické zmeny, čo sa v typických
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prípadoch prejaví akútnym ochorením s ikterom. Medzi primárne hepatotropné vírusy
v súčasnosti patria A, B, C, D, E, v posledných rokoch do tejto skupiny vyvolávateľov
pribudli vírusy hepatitídy G, TT a SEN (5). Vírusové hepatitídy majú v zásade rovnaký
klinický obraz, výraznejšie sa líšia len dĺžkou inkubačnej doby.
Tabuľka 1 Charakteristika jednotlivých typov hepatitíd (Schréter, 2002, s. 301)
Typ hepatitídy

A

Čeľaď

Picornaviridae Hepadnaviridae Flaviviridae

Rod

Heparnavirus

RNA
Typ vírusovej
NK
Inkubačná doba
15-45
v dňoch

B

C

D

E
Neklasifikovaný

Hepadnavirius Hepacivirus

Satelitný
vírus
Deltavirus

DNA

RNA

RNA

RNA

30-180

15-150

30-180

15-60

Parenterálny

Parenterálny Parenterálny

Prenos

Fekálnoorálny Perinatálny
Sexuálny

Sexuálny?
Rodinný?

Sexuálny
Rodinný

Virémia

Prechodná

Prechodná

prechodná

Chronická

2-4 týždne

Chronická

chronická

Klinický obraz závisí od typu, infekčnej dávky a aj od veku pacienta. Typický ikterický
priebeh akútnej vírusovej hepatitídy, pri ktorom je prítomné žlté sfarbenie spojoviek a kože,
je dobre známy, býva prítomný len v 20-40 % prípadov. Oveľa viac prípadov prebehne bez
typických prejavov alebo prebehnú bez akýchkoľvek prejavov (5). V priebehu ikterickej formy
ochorenia sa rozlišuje preikterické, ikterické a postikterické štádium.
Priebeh ochorenia môže mať akútnu alebo chronickú formu. Len niektoré vírusové
infekcie môžu prechádzať z akútneho štádia do chronického (6). V súčasnej dobe je
známych šesť vírusov, ktoré vyvolávajú vírusovú hepatitídu a v praxi sa označujú skratkami,
ktoré pochádzajú z ich anglických názvov: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HGV. Z praktického
hľadiska má najväčší význam delenia vírusových hepatitíd podľa spôsobu prenosu pôvodcov
ochorení (2).
Enterálne prenosné vírusové hepatitídy majú relatívne krátku inkubačnú dobu
a infekcie neprechádzajú do chronicity. Parenterálne prenosné VH s väčšou či menšou
pravdepodobnosťou prechádzajú do chronického ochorenia a môžu spôsobiť závažné
následky ochorenia – pečeňovú cirhózu a hepatocelulárny karcinóm.
Tabuľka 2 Rozdelenie vírusových hepatitíd podľa spôsobu prenosu infekcie (Husa , 2006, s.
313)
Enterálne prenosné
Parenterálne prenosné
VH-A
VH-B
VH-E
VH-C
VH-D
VH-G
Vírusová hepatitída typu A

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Infekcia je endemická a vyskytuje sa vo všetkých častiach sveta. V posledných
rokoch má výskyt VHA na Slovensku klesajúci trend, ale výskyt epidémií v rómskych
osadách u obyvateľov s veľmi nízkym hygienickým štandardom bývania a sociálnou úrovňou
naďalej ovplyvňuje chorobnosť na túto diagnózu (4). Hepatitída A je ochorením najmä detí
predškolského a školského veku. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je dlhodobo
zaznamenávaná v skupine 1-4 ročných detí a 5-9 ročných detí. Práve u malých detí
prebiehajú veľmi často asymptomatické formy infekcie a tak ľahko a nepozorovane
prenášajú ochorenie z detského kolektívu do vlastnej rodiny či medzi ďalšie deti, s ktorými sa
hrajú. S pribúdajúcim vekom má však ochorenie často vážnejší priebeh a rekonvalescencia
trvá dlhšie. U starších pacientov sa môže ochorenie skončiť až smrťou. Hepatitídu typu A si
môžeme priniesť aj zo zahraničnej dovolenky, najmä z krajín s nižším hygienickým
štandardom.
Prevencia a epidemiologické opatrenia pri VH-A
Prevenciu a epidemiologické opatrenia delíme na preventívne a represívne:
preventívne: cieľavedomé vyhýbanie sa možnosti nákazy a kontaktu s chorými, zvyšovanie
osobnej a celkovej hygieny; zabezpečenie zásobovania nezávadnou pitnou vodou a ochrana
potravín pred kontamináciou (dodržiavať zdravotné prehliadky personálu v školských
kuchyniach, bufetoch...); aktívna a pasívna imunizácia osôb, ktoré boli v kontakte s chorým
na VH-A, osôb, ktoré odchádzajú do oblastí s endemickým výskytom VH-A a tiež imunizácia
osôb v riziku expozície VH-A. Ide o zdravotníckych pracovníkov a osoby pracujúce
s odpadovými vodami. Medzi rizikové skupiny patria ďalej homosexuáli, hemofilici,
narkomani, promiskuitné osoby, alebo osoby, ktoré boli v kontakte s chorým.
represívne: včasná diagnóza a izolácia chorého na infekčnom oddelení; povinné hlásenie
ochorenia; protiepidemiologické opatrenia v ohnisku nákazy (3).
Veľmi dôležitou skupinou z hľadiska prevencie vírusovej hepatitídy typu A sú deti. Len
za predpokladu správnych hygienických návykov, životosprávy, fyzickej aktivity, ale
i udržovania a ochrany životného prostredia, či dodržovania epidemiologických nariadení
možno priaznivo ovplyvňovať chorobnosť na vírusovú hepatitídu typu A a zamedziť vzniku
menších či väčších epidémií.
Pre aktívnu imunizáciu proti infekcii vírusom VH-A je v súčasnosti k dispozícii
očkovacia látka pod názvom Havrix a očkovacia látka Avaxim. Očkovaciu látku Havrix junior
možno použiť už od jedného roka života dieťaťa. Po prvej dávke nastáva imunita proti VH-A
do 2 až 4 týždňov a predpokladá sa, že u väčšiny očkovaných budú protilátky pretrvávať
najmenej jeden rok. Druhá dávka, dôležitá pre dlhotrvajúcu ochranu, sa aplikuje medzi 6 –
12 mesiacom po podaní prvej dávky a zabezpečuje ochranu pred VH-A najmenej 10 rokov.
Očkovanie proti VH-A patrí do skupiny očkovaní na vlastnú žiadosť, avšak vakcína sa môže
v niektorých prípadoch aj indikovať a je plne hradená zdravotnou poisťovňou, a to na základe
rozhodnutia regionálneho epidemiológa z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o
zvýšenom zdravotnom dozore (podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov) u osôb v priamom
kontakte s chorým s vírusovou hepatitídou A, u zdravotníckych zamestnancov pediatrických,
gastroenterologických a infekčných pracovísk, u zamestnancov zberu odpadových surovín,
skládok tuhého a tekutého odpadu a kanalizácií, u príslušníkov špeciálnych jednotiek
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže, jednotiek rýchleho
nasadenia, špeciálnych protidrogových kománd, plukov CO, hasičských zborov, dopravnej
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polície, kriminálnej polície, eskortných jednotiek. Plne hradené jednorazové podanie
očkovacej látky je aj u detí po dovŕšení jedného roka života v oblastiach s veľmi nízkym
sociálno-hygienickým štandardom a pri výnimočných udalostiach, ako sú napríklad povodne.
K dispozícii je aj kombinovaná očkovacia látka proti VH-A a VH-B – Twinrix, nakoľko
povinné očkovanie detí proti VH-B je aktuálne až od roku 1998 a súčasná dospievajúca
mládež nie je chránená ani proti vírusovej hepatitíde typu B.
Cieľom práce je zistiťp ostoje rodičov detí k prevencii vírusovej hepatitídy typu A a to:
- vedomosti rodičov o možnosti prevencie VH-A očkovaním,
- mieru využitia očkovania rodičmi.
Materiál a metodika
Charakteristika prieskumnej vzorky a metódy
Empirická štúdia mala charakter aplikovaného prieskumu v materských školách
v Trnave. Prieskumnú vzorku tvorilo 100 respondentov. Výber respondentov bol náhodný.
Za základné kritérium pre výber respondentov sme zvolili:
- rodičov, ktorý majú dieťa v predškolskom veku,
- rodičov, ktorých dieťa navštevuje predškolské zariadenie.
Za hlavnú metódu na získavanie informácií sme zvolili viacpoložkový dotazník, ako
najvhodnejšiu metódu na získavanie postojov a názorov väčšieho počtu respondentov na
danú problematiku. Dotazník bol anonymný. Okrem identifikačných údajov obsahoval
otvorené, zatvorené a polozatvorené otázky. Respondenti mali možnosť výberu medzi
viacerými možnosťami, prípadne podľa potreby i dopísať.
Prieskum sme realizovali v mesiacoch apríl až december 2006. Dotazník sme rozdali
120 respondentom. Návratnosť bola 100 dotazníkov (80 %).
Výsledky prieskumu boli vyhodnocované štatisticky, spracované do tabuliek
a znázornené graficky.
Výsledky
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Graf 1 Rozdelenie respondentov podľa veku a vzdelania

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

123

Najväčšiu skupinu v počte 50 respondentov tvoria rodičia vo vekovej skupine 30-40
rokov, 48 rodičov uviedlo vek 20-30 rokov. Najmenej rodičov (2) bolo vo vekovej skupine nad
40 rokov.
56 rodičov uviedlo stredoškolské vzdelanie, 34 rodičov v súbore malo vysokoškolské
vzdelanie a základné vzdelanie malo 10 rodičov (Graf 1).
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Graf 2 Vedomosti o prevencii VH –A očkovaním

Z opýtaných respondentov 94 % vie o možnosti prevencie VH-A očkovaním, 8 %
nemá vedomosti o tejto možnosti a 2 % respondentov popierajú uvedený výrok. V skupine
vysokoškolsky vzdelaných respondentov všetci označili správnu odpoveď (Graf 2).
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Graf 3 Postoj rodičov k prevencii VH – A očkovaním

58% vyjadrilo názor, že určite dá zaočkovať svoje dieťa proti VH-A, 24%
respondentov nie je presvedčených o potrebe takéhoto očkovania a 18% dá zaočkovať svoje
dieťa s ohľadom na finančné náklady spojené s očkovaním. Ani jeden s respondentov
neuviedol možnosť, že nedá zaočkovať svoje dieťa (Graf 3).
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Graf 4 Akceptácia finančných nákladov

Vzhľadom na skutočnosť, že reálne výdavky spojené s očkovaním dieťaťa proti VH-A
sa pohybujú okolo sumy 4000 Sk, môžeme konštatovať, že 24 % opýtaných respondentov
dá svoje dieťa zaočkovať, pretože 20 % akceptuje akékoľvek výdavky a 4 % akceptujú
výdavky do 4000 Sk. Až 48 % respondentov je ochotná akceptovať sumu do 1000 Sk a 10%
do 2000 Sk, z čoho vyplýva, že nemajú informácie o poplatkoch za očkovaciu vakcínu proti
VH-A. Reálne výdavky sú ochotný akceptovať najmä respondenti s vysokoškolským
vzdelaním (Graf 4).
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Graf 5 Využitie očkovania

94% respondentov má vedomosti o tom, že preventívne očkovania slúžia na ochranu
človeka pred infekčnými chorobami, 6 % sa nevie vyjadriť k danej problematike. O možnosti
prevencie VH-A očkovaním má informácie 90 % respondentov, 8 % nevie, či je očkovanie
jednou z možností prevencie VH-A a 2 % nepovažujú očkovanie za možnosť prevencie
VH-A.
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58% respondentov udáva, že dá určite včas zaočkovať svoje dieťa proti VH-A, 18 %
dá zaočkovať dieťa s ohľadom na finančné náklady, 24 % respondentov nie je
presvedčených o potrebe očkovania proti VH-A, ani jeden respondent neudáva, že nedá
zaočkovať svoje dieťa proti VH-A (Graf 5).
Diskusia a záver
Väčšina rodičov je dobre informovaná o význame preventívnych očkovaní a možnosti
prevencie VH-A očkovaním a rovnako väčšina z nich aj udáva, že dá svoje dieťa zaočkovať
proti VH-A (58 % určite, 18 % s ohľadom na finančné náklady). Navrhujeme vypracovať
a poskytnúť rodičom maloletých detí informačný materiál (nie propagačný!) o VH-A, ktorý
zahŕňa nielen základné informácie o ochorení a možnosti prevencie očkovaním, ale aj
stručný údaj o aktuálnej epidemiologickej situácii vo výskyte VH-A, o najrizikovejších
skupinách z hľadiska prevencie ochorenia, či o význame hygieny v prevencii tohto ochorenia,
aby každý rodič mohol zvážiť riziká ochorenia na VH-A a potrebu prevencie VH-A u dieťaťa
očkovaním, zvyšovať odborné vedomosti sestier, i vedomosti sestier o ich úlohách
a význame v oblasti prevencie infekčných ochorení.
Vírusový zápal pečene typu A je ochorenie, ktoré v prevažnej väčšine prípadov
neohrozuje človeka na živote a najmä neprechádza do chronického ochorenia, ba dokonca
zanecháva celoživotnú imunitu. Je to ochorenie, ktorého výskyt v našej populácii za
posledných päť rokov výrazne klesol a mnoho ľudí ho považuje za ochorenie patriace do
minulosti. Pohľadom laika by sme mohli aj súhlasiť, ale opak je pravdou. Žltačka by pre ľudí
neznamenala také veľké nebezpečenstvo, keby jej vírusy neboli také odolné aj infekčné
zároveň. A práve v dôsledku dlhodobo nízkej chorobnosti na VH-A významne vzrástlo
percento vnímavej populácie, čo za určitých podmienok výrazne uľahčuje vznik epidémií.
Súčasne s cieľom poukázať na stále pretrvávajúce riziká ochorenia sme chceli
pripomenúť aj skutočnosť, že VH-A je ochorenie, ktorému sa dá predchádzať a poukázať na
význam zdravotnej výchovy v rámci prevencie ako aj vplyv sociálneho prostredia na vznik
tejto infekčnej choroby.
Mnoho ľudí považuje pojmy život a zdravie za rovnocenné. Zabúdajú, že to nie je to
isté, hoci nič nie je človeku také blízke a také osobné ako vlastné zdravie.
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Súhrn

Gravidita znamená pre ženu intenzívny proces, ktorému je potrebné venovať
pozornosť. V jej priebehu materský organizmus prekonáva adaptačné zmeny v oblasti biopsycho-sociálnej a vyvíja sa nový ľudský jedinec.
Zisťovali sme a porovnávali sme spokojnosť so správaním žien v gravidite a mieru
pozornosti venovanú činnostiam, ktoré pomáhajú zlepšiť podmienky v gravidite a zabezpečiť
zdravý vývoj dieťaťa.
Výskumnú vzorku tvorilo 277 respondentov, vybraných náhodným výberom. Použili sme
dotazníkovú metódu. Výsledky boli spracované štatisticky.
Zistili sme, že miera spokojnosti so správaním žien v gravidite a miera pozornosti
venovaná činnostiam, ktoré pomáhajú zlepšiť podmienky v gravidite je dobrá. V niektorých
oblastiach sme zistili určité nedostatky.
Navrhujeme zvyšovať úroveň kvality poskytovaných služieb do takej miery, aby sa
zlepšovalo správanie žien v gravidite a skvalitňovaním služieb prispievať k štandardom
Európskej únie neustálym kontinuálnym vzdelávaním žien. Motivovať gravidné ženy
k zodpovednému správaniu v gravidite a k vytváraniu podmienok pre zdravý vývoj
prenatálneho dieťaťa.
Kľúčové slová: Pôrodná asistencia. Prenatálna starostlivosť. Zdravotná výchova.
Úvod

Materstvo má pre ženu podstatný význam pri vedomí, že biologickým zmyslom života
je zachovanie ľudského rodu a rozmnožovanie je jeho základnou vlastnosťou. Cesta
k splneniu tejto ušľachtilej úlohy ženy – materstva – je najmä v priebehu gravidity spojená
s rozsiahlymi zmenami.
Gravidita znamená pre ženu intenzívny proces, ktorému je potrebné venovať
pozornosť. V jej priebehu materský organizmus prekonáva adaptačné zmeny v oblasti biopsycho-sociálnej a vyvíja sa nový ľudský jedinec. Materský organizmus musí prispôsobovať
novým podmienkam, ktoré nastali prítomnosťou a rastom prenatálneho dieťaťa. Okrem
prispôsobenia sa tehotenským pomerom, žena prekonáva zmeny tak vo sfére telesnej, ako
aj v duševnej a sociálnej. K tomu pristupujú zmeny i podnety od dieťaťa. I napriek tomu, že
organizmus ženy je prispôsobený na splnenie tejto jedinečnej úlohy možno konštatovať, že
predstavuje pre ženu určitú záťaž. Gravidná žena dostáva mnoho pokynov a zákazov, ktoré
menia jej obvyklý životný štýl. Je dôležité, aby žene – matke a jej dieťaťu bola zabezpečená
dostatočná odborná starostlivosť s vysokou kvalitou – prenatálna starostlivosť.
Svetová zdravotnícka organizácia vo svojom programe „Zdravie 21 – zdravie pre
všetkých v 21. storočí“ jasne definovala, že starostlivosť o normálne tehotenstvo má byť:
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demedikalizovaná, založená na overených postupoch, priestorovo dostupná,
mnohoodborová, celostná, orientovaná na rodinu, kultúrne relevantná a vytvárajúca priestor
na spolurozhodovanie tehotnej ženy (7). Nevyhnutné služby pre tehotné ženy sú preventívne
prehliadky, poradenstvo a zdravotná výchova, zamerané na nefajčenie, racionálnu výživu,
psychohygienu, prípravu na pôrod, starostlivosť o dieťa po narodení. Moderná pôrodná
asistencia má svoje miesto vo všetkých oblastiach zdravotníckych služieb, kde môže
významnou mierou prispieť k zlepšeniu ich kvality. Predstavuje integrálnu časť
zdravotníckeho systému.
Správanie v gravidite
Cieľom každej ženy je porodiť zdravé dieťa. Holistický prístup k zdraviu berie do
úvahy fyzické a duchovné zdravie, sociálne a aj emociálne aspekty nášho života. Medzi
všetkými aspektami existuje vzájomné spojenie. Disharmónia v ktorejkoľvek oblasti vedie k
nerovnováhe. Ich vzájomná prepojenosť predurčuje gravidnú ženu k tomu, aby sa zmenila
svoje správanie aktívnym prístupom k prevencii ochorenia a prevzatím zodpovednosti za
svoje zdravie i zdravie svojho dieťaťa.
Správna životospráva v gravidite zabezpečí fyziologický priebeh gravidity, normálny
vývoj dieťaťa, zabráni možným komplikáciám a predčasnému pôrodu. Zahŕňa dodržiavanie
zdravého stravovania, pravidelné vyprázdňovanie, dostatočný odpočinok a primeraný telesný
pohyb, dodržiavanie pravidelného spánku, telesnej hygieny a psychohygieny, aktívne
vyhľadávanie informácií.
Strava gravidnej ženy by každý deň mala obsahovať:
- bielkoviny (100 g) v rovnakom pomere živočíšne aj rastlinné,
- tuky (menej ako 80-90g) s prevahou kvalitných živočíšnych,
- sacharidy (najviac 350-400 g) predovšetkým polysacharidy, obmedzovať repný cukor
a sladkosti (2),
- tekutiny (2,5 -3 l) vo forme čajov, neperlivé stolové a minerálne vody s nízkym
obsahom sodíka, ovocné šťavy,mušty, mlieko,
- vitamíny a minerály potrebné pre zdravý vývoj gravidity a dieťaťa – železo, jód, zinok,
vápnik, horčík, kyselinu listovú (5,6).

Užívanie tehotenských vitamínových prípravkov, ak je strava dostatočne pestrá, nie je
potrebné. Požívanie alkoholu a opiátov môže vážne poškodiť prenatálne dieťa v jeho vývoji
a raste. Alkohol a nikotín zhoršujú prekrvenie fetoplacentárnej jednotky, môžu viesť
k vážnym poruchám plodu v zmysle embryopatie, fetopatie alebo dystrofie plodu,
k častejšiemu výskytu preeklampsií a predčasných pôrodov. Deti sa rodia s vrodeným
alkoholovým syndrómom, prípadne sa u nich vyskytuje fetálny, novorodenecký abstinenčný
syndróm. Fajčenie patrí k najviac rozšíreným exogénnym škodlivým faktorom v gravidite.
Účinky fajčenia, či už aktívneho alebo pasívneho, sú evidentné počas celej gravidity, pričom
plod ako nedobrovoľný pasívny konzument je vystavený väčším rizikám ako matka (3).
Užívanie liekov bez predchádzajúceho doporučenia lekára nie je vhodné. Treba zvážiť
potrebu užívania liekov (1). Poruchy vyprázdňovania v tehotnosti charakterizuje sklon
k zápche a častému močeniu. Strava bohatá na vlákniny a dostatok tekutín umožní žene mať
stolicu 1x denne. Časté močenie je spôsobené rastom maternice. Nie vhodné zadržiavať
moč alebo obmedziť príjem tekutín. Počas gravidity má žena spať pravidelne, v dobre
vetranej, chladnej miestnosti (18 stupňov Celzia) najmenej 8-9 hodín denne. Nedostatok
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odpočinku a spánku môže ohroziť zdravie ženy a dieťaťa. Je vhodné, ak to pracovné
povinnosti ženy dovolia, odpočívať aj cez deň, využívať relaxačné techniky a rôzne
oddychové činnosti. Primeraný telesný pohyb je základom správnej životosprávy. Pokiaľ
žena pred tehotnosťou aktívne necvičila, nemala by začínať cvičiť sama. Vhodné je cvičenie
pod dohľadom v rámci psychoprofylaktickej prípravy. Vhodné sú prechádzky, turistika.
Plávanie v známych prírodných vodách so sprievodom udržuje ženu v dobrej kondícii
a uľahčuje krížovým bolestiam. V gravidite je vhodné sprchovanie vlažnou vodou než
kúpanie v horúcej vode. Žena nemá používať dráždivé mydlá a kozmetické prípravky,
výplachy pošvy. Počas sprchovania si žena robí masáž a povyťahovanie bradaviek. Vhodná
je i masáž dolných končatín. Pravidelné čistenie zubov po každom jedle je samozrejmosťou
(1). Pohlavný život v období gravidity závisí od libida ženy. Pri fyziologickom priebehu
gravidity nie je ho potrebné zakazovať, pokiaľ sú dodržané hygienické požiadavky a partner
berie ohľad na zmenené anatomické pomery a nie je vyvíjaný tlak na brucho. Odev má byť
pohodlný, voľný, vzdušný, ktorý možno ľahko uvoľniť. Nedoporučujeme nosenie úzkych
nohavíc a topánok na vysokých opätkoch. Nevhodné sú aj podväzky a brušné pásy. Odev
musí zodpovedať prostrediu, v ktorom sa žena pohybuje. Dávame prednosť prírodným
materiálom, ktoré sajú pot a ľahko sa ošetrujú. V zimných mesiacoch je vhodné používať na
obuv protišmykové návleky. Cestovanie autom v tehotnosti obmedzujeme na minimum
(možnosť úrazu). Dávame prednosť ceste vlakom vzhľadom na možnosť použitia toalety za
jazdy, menších vibrácií a väčšej voľnosti pohybu za jazdy. Nedoporučujeme dlhšie lety
lietadlom v poslednom trimestry a v prípade výskytu komplikácií aj počas celej dĺžky
tehotnosti (1).
Gravidných žien sa zmocňujú rozličné protirečivé pocity – na jednej strane je to
hlboké šťastie, očakávanie, nádej, dôvera a vďačnosť, a na druhej strane strach, neistota,
pochybnosť a nedôvera. Psychické zmeny závisia od osobnosti gravidnej ženy, od
momentálnej životnej situácie a prostredia, v ktorom žije (4). Je potrebné venovať viac
pozornosti gravidnej žene a poskytnúť jej podporu zo strany partnera, rodiny, ale aj
zdravotníkov.
Cieľom práce je zistiť a porovnať spokojnosť gravidných žien s plnením požiadaviek,
ktoré pomáhajú zlepšiť podmienky v tehotenstve a zabezpečiť správny vývoj dieťaťa a to:
- ako často sa venovali činnostiam zlepšujúcim podmienky v gravidite,
- mieru spokojnosti s plnením požiadaviek.
Materiál a metodika
Charakteristika prieskumnej vzorky a metódy
Empirická štúdia mala charakter aplikovaného prieskumu v zdravotníckych
zariadeniach na oddeleniach šestonedelia vo vybraných regiónoch Slovenska. Prieskumnú
vzorku tvorilo 277 respondentov. Výber respondentov bol náhodný. Za základné kritérium
pre výber respondentov sme zvolili:
- ženy po pôrode rôznych vekových skupín,
- pôrodné asistentky pracujúce v prenatálnych poradniach a pôrodné asistentky, ktoré
vedú kurzy psychofyzickej prípravy.
Za hlavnú metódu na získavanie informácií sme zvolili viacpoložkový dotazník, ako
najvhodnejšiu metódu na získavanie postojov a názorov väčšieho počtu respondentov na
danú problematiku. Dotazník bol anonymný. Okrem identifikačných údajov obsahoval
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otvorené, zatvorené a polozatvorené otázky. Respondenti mali možnosť výberu medzi
viacerými možnosťami, prípadne podľa potreby i dopísať.
Prieskum sme realizovali v mesiacoch apríl až december 2006. Dotazník sme rozdali
290 respondentom (230 šestonedieľky a 60 pôrodné asistentky). Návratnosť bola 277
dotazníkov (ženy po pôrode 220 a pôrodné asistentky 57) čiže 95,52 % (ženy po pôrode
95,65 %, pôrodné asistentky 95%).
Výsledky prieskumu boli vyhodnocované štatisticky, spracované do tabuliek
a znázornené graficky.
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Graf 1b Vekové rozloženie
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42,7 % (94) šestonedieľok bolo vo vekovej skupine 26 – 30 rokov, vek 20 – 25 rokov uviedlo
48 (21,8 %) žien. 63 (28,6 %) žien bolo vo vekovej skupine 31 – 40 rokov. Vek do 20 rokov
uviedlo 15 (6,8%) žien (graf 1a).
V súbore pôrodných asistentiek bola najpočetnejšia skupina pôrodných asistentiek 42,1 %
(24) vo vekovom rozpätí od 36 do 45 rokov. Vo vekovom rozpätí 20-35 rokov bolo 31,6 %
(18) a vek nad 46 rokov malo 15 (26,3 %) pôrodných asistentiek (graf 1b).
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Graf 2b Vzdelanie (pôrodné asistentky)

Vzdelanie závisí od bydliska (p=0,003). V Skalici je štatisticky významne viac žien
bez maturity 36,8 % oproti Bratislave 22,9 % a Trnave 16,4 %. V Trnave je štatisticky
významne menej žien bez maturity 16,4 % oproti Bratislave a Skalici. V Bratislave je
štatisticky významne viac žien s vysokoškolským vzdelaním 35,7 % ako v Skalici 11,8 %
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a Trnave 27,4 %, v Skalici je významne menej žien s vysokoškolským vzdelaním ako
v Bratislave a Trnave (graf 2a).
45,6 % pôrodných asistentiek v súbore má stredné odborné vzdelanie, 45,6 % vyššie
odborné vzdelanie v odbore diplomovaná pôrodná asistentka a 8,8 % pôrodných asistentiek
je s vysokoškolským vzdelaním. V Skalici prevládali pôrodné asistentky so stredným
odborným vzdelaním (58,8 %), ani jedna pôrodná asistentka nemala vysokoškolské
vzdelanie. V Trnave 55 % pôrodných asistentiek má vyššie odborné vzdelanie.
Vysokoškolské vzdelanie majú tri pôrodné asistentky z Bratislavy a dve z Trnavy (8,8 %).
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64
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8
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9

30

10

45

3,087
1,699
2,143
3,625
2,353
2,042
2,147
3,227
2,867
4,222

3
1
2
4
2
2
2
3
3
5

1,634
1,063
0,905
1,496
1,443
1,156
1,352
1,497
1,634
1,475

59
66
59
49
59
61
57
54
27
38

2,741
0,761

priemer
SD
11

Tabuľka 1 Priemery činností (podľa miest)
Bratislava
Skalica
Trnava
Priemer Med SD
N
Priemer Med SD N
Priemer Med SD

2

3,000

3,136
1,742
2,220
3,694
2,881
2,098
2,702
2,963
4,630
4,763

3
1
2
4
3
2
2
3
5
5

1,570
1,042
0,930
1,388
1,366
1,076
1,523
1,492
0,926
0,786

69
71
66
61
68
70
58
62
28
41

3,083
0,964
3 2,828

3

3,667

2,754
1,563
2,121
3,541
2,397
1,800
2,121
2,645
4,000
4,537

2
1
2
4
2
2
2
2
5
5

1,684
0,806
0,969
1,512
1,351
1,016
1,312
1,404
1,491
1,098

2,748
0,928
5 2,309

6

4,333

5 1,211

Legenda: 1-samostatné cvičenie, 2-samostatné štúdium literatúry, získavanie informácií od
3-lekára, 4-pôrodnej asistentky, 5-známych, 6-časopisov, 7-matky, 8-masmédií, 9-iné, 10kurz psychofyzickej prípravy, 11 – iné, posledná možnosť iné vynechaná z analýzy.

Zisťovali ako často sa šestonedieľky venovali činnostiam, ktoré pomáhajú zlepšiť
podmienky v tehotenstve a zabezpečiť zdravý vývoj dieťaťa. Táto položka je škálovaná
a preto sme k vyhodnoteniu odpovedí na jednotlivé subotázky pristupovali ako k spojitej
premennej. Na hodnotenie sme použili jednoduchú analýzu rozptylu. Mieru reliability sme
zistili pomocou Crombachovho testu α = 0,665. Medzi regiónmi nie je štatisticky významný
rozdiel. Samostatne cvičilo jeden krát za týždeň 27,9 % (55) respondentov, jeden krát za
mesiac 17,2 % (34) žien. Vôbec necvičilo v priebehu tehotnosti 32,5 % (64) žien zo všetkých
regiónov. 57,6 % (121) šestonedieľok uviedlo, že študovalo literatúru jeden krát za týždeň
a 27,6 % (58) žien jeden krát za mesiac. Najviac informácií respondenti získavali z časopisov
41,4 % (87) jeden krát za týždeň a 30 % (63) jeden krát za mesiac. Lekára požiadalo
o informácie jeden krát za týždeň 20 % (39) žien a jeden krát za mesiac 56,4 % (110) žien.
Od pôrodnej asistentky získavalo informácie jeden krát za týždeň 10,3 % (18) žien a jeden
krát za mesiac 18,3 % (32) žien. Ani raz v priebehu tehotenstva nevyhľadalo pôrodnú
asistentku s cieľom získať informácie 45,4 % (79) žien. V odpovediach respondentov, podľa
vzdelania, pri porovnaní medzi tromi vzdelanostnými kategóriami (ANOVA) vyšiel významný
rozdiel p=0,025. Použitím LSD testu (post-hoc) sa významne líši skupina vysokoškolsky
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vzdelaných oproti stredoškolsky vzdelaným (p=0,019) a oproti skupine so základným
vzdelaním a stredným bez maturity (p=0,014). Vysokoškolsky vzdelané ženy častejšie sa
v priebehu tehotenstva venovali činnostiam, ktoré pomáhajú zlepšiť podmienky v tehotenstve
a zabezpečujú správny vývoj dieťaťa (Tab.1).
Tabuľka 2 Miera spokojnosti so sebou
Bratislava
Skalica
Priemer Med SD
N
Priemer Med SD
N

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

71
70
71
70
66
69
70
69
68
67

priemer
SD
11

1,859
2,000
2,310
1,457
1,455
1,957
2,229
2,348
2,426
2,687

2
2
2
1
1
2
2
2
2,5
3

0,850
0,917
1,116
0,736
0,788
1,063
0,904
1,012
1,012
1,033

69
69
69
69
63
66
66
69
67
67

2,073
0,385
1

2,000

1,725
1,884
2,217
1,623
1,746
1,970
2,212
2,174
2,403
2,463

2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

0,662
0,814
1,041
0,876
0,950
0,841
0,755
0,804
0,889
0,876

72
72
72
71
70
70
69
69
70
69

2,042
0,279
2

3

2,333

Trnava
Priemer Med SD
1,917
2,056
2,069
1,592
1,514
1,943
2,000
1,942
2,171
2,275

2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

0,931
0,948
1,167
1,050
1,046
1,006
0,891
0,820
0,868
0,889

1,948
0,224
2 1,528

2

2,500

2,5 2,121

Legenda:1-stravovanie, 2-spánok, aktivita, 3-vyprázdňovanie, 4-telesná hygiena, 5vylúčenie návykových látok, 6-oblečenie, 7-zamestnanie, cestovanie, 8-fyzická záťaž, 9udržanie psychickej pohody, 10-zvládanie nepriaznivých vplyvov, 11-iné

Tehotenstvo kladie na ženu určité požiadavky, ktorým sa musí prispôsobiť. Na
základe získaných informácií demonštrujeme mieru spokojnosti respondentov s plnením
požiadaviek tehotenstva (tab. 2). Miera reliability Crombachov koeficient α = 0,871. Medzi
regiónmi a medzi vekovými kategóriami nie je štatisticky významný rozdiel.
Najspokojnejšie boli šestonedieľky s plnením požiadaviek týkajúcich sa telesnej
hygieny ( priemery: Bratislava–1,457, Skalica-1,623, Trnava-1,592) a vylúčenia návykových
látok (priemery: Bratislava-1,455, Skalica-1,746, Trnava-1,514). 60,4 % (127) respondentov
uviedlo, že pri plnení požiadaviek telesnej hygieny je veľmi spokojných a 31,9 % (67)
spokojných. S vylúčením návykových látok – alkoholu, fajčenia, drog je veľmi spokojných
127 respondentov a spokojných 47 respondentov. Najmenšiu spokojnosť vyjadrili
respondenti v oblasti zvládania nepriaznivých vplyvov a udržania psychickej pohody.
Zistili sme významný rozdiel medzi jednotlivými skupinami. Významne sa líšila žien so
základným a stredným vzdelaním bez maturity oproti stredoškolsky vzdelaným (p=0,02),
skupina so základným a stredným vzdelaním bez maturity oproti vysokoškolsky vzdelaným
(p<0,001) a skupina stredoškolsky vzdelaných s maturitou oproti vysokoškolsky vzdelaným
(p=0,011). Najspokojnejšie s plnením požiadaviek boli šestonedieľky s vysokoškolským
vzdelaním a najnespokojnejšie so základným a stredným vzdelaním bez maturity.
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Tabuľka 3 Spokojnosť s plnením požiadaviek (pôrodné asistentky)
Bratislava
Skalica
Trnava
N priemer Med SD
N priemer Med SD
N priemer Med
1
20 2,100
2
0,788 17 2,176
2
0,809 20 2,050
2
2
20 2,100
2
0,788 17 2,294
2
0,849 20 1,900
2
3
20 2,150
2
0,587 17 2,353
2
0,786 20 2,300
2
4
20 1,850
2
1,040 17 1,706
2
0,772 20 1,800
2
5
20 2,500
3
0,889 17 2,294
2
0,849 20 2,150
2
6
20 2,300
2
0,979 17 2,059
2
0,748 20 2,050
2
7
20 2,650
3
0,813 16 2,438
2,5 0,964 20 2,450
2,5
8
20 2,550
2
0,686 16 1,938
2
0,680 20 2,300
2
9
20 2,300
2
0,801 16 2,375
2,5 0,885 18 2,444
2
10
19 2,526
2
0,772 17 2,647
3
0,862 19 2,526
3
priemer
2,303
2,228
2,197
SD
0,241
0,256
0,234
11
0
1 3
3
1 4
4

SD
0,826
0,718
0,801
0,616
0,813
0,605
0,759
0,733
0,511
0,513

Legenda: 1-stravovanie, 2-spánok, aktivita, 3-vyprázdňovanie, 4-telesná hygiena, 5vylúčenie návykových látok, 6-oblečenie, 7-zamestnanie,cestovanie, 8-fyzická záťaž, 9udržanie psychickej pohody, 10-zvládanie nepriaznivých vplyvov, 11-iné

Mieru spokojnosti pôrodných asistentiek s plnením požiadaviek tehotenstva zo strany
tehotných žien prezentujeme v tabuľke 3. Najlepšie, podľa pôrodných asistentiek, sa ženám
darí plniť požiadavky v telesnej hygiene (priemery: Bratislava-1,850. Skalica-1,706, Trnava1,800), najhoršie vo zvládaní nepriaznivých vplyvov (priemery: Bratislava- 2,526, Skalica2,647, Trnava-2,526). Pri porovnaní podľa veku a vzdelania pôrodných asistentiek nebol
dokázaný žiadny signifikantný rozdiel medzi jednotlivými skupinami.

2,4
2,303
2,3

2,228

2,197

2,2
2,1

2,073

2,042

2

1,948

1,9
1,8
1,7
Bratislava

Skalica
šestonedieľky

Trnava

pôrodné asistentky

Graf 3 Spokojnosť s plnením požiadaviek

Pri porovnaní odpovedí pôrodných asistentiek s odpoveďami šestonedieľok vyšiel
signifikantný rozdiel v Bratislave p = 0,016 a v Trnave p = 0,001. V obidvoch prípadoch
pôrodné asistentky sú nespokojnejšie ako šestonedieľky v plnení požiadaviek tehotenstva.
V Skalici sme nezistili žiadny významný rozdiel v hodnotení pôrodných asistentiek
a šestonedieľok. Celkove boli pôrodné asistentky nespokojnejšie ako šestonedieľky p <
0,001 (graf 3).
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Diskusia a záver
Najlepšie, podľa pôrodných asistentiek, sa ženám darí plniť požiadavky v telesnej
hygiene, najhoršie vo zvládaní nepriaznivých vplyvov. Najspokojnejšie boli šestonedieľky
s plnením požiadaviek týkajúcich sa telesnej hygieny a vylúčenia návykových látok. 60,4 %
(127) respondentov uviedlo, že pri plnení požiadaviek telesnej hygieny je veľmi spokojných
a 31,9 % (67) spokojných. S vylúčením návykových látok – alkoholu, fajčenia, drog je veľmi
spokojných 127 respondentov a spokojných 47 respondentov. Najmenšiu spokojnosť vyjadrili
respondenti v oblasti zvládania nepriaznivých vplyvov a udržania psychickej pohody.
Významne sa líšila skupina žien so základným a stredným vzdelaním bez maturity oproti
stredoškolsky vzdelaným (p=0,02), skupina so základným a stredným vzdelaním bez
maturity oproti vysokoškolsky vzdelaným (p<0,001) a skupina stredoškolsky vzdelaných
s maturitou oproti vysokoškolsky vzdelaným (p=0,011). Najspokojnejšie s plnením
požiadaviek boli šestonedieľky s vysokoškolským vzdelaním a najnespokojnejšie so
základným a stredným vzdelaním bez maturity.
Pri porovnaní odpovedí pôrodných asistentiek s odpoveďami šestonedieľok vyšiel
signifikantný rozdiel v Bratislave p = 0,016 a v Trnave p = 0,001. V obidvoch prípadoch
pôrodné asistentky sú nespokojnejšie ako šestonedieľky v plnení požiadaviek tehotenstva.
V Skalici sme nezistili žiadny významný rozdiel v hodnotení pôrodných asistentiek
a šestonedieľok. Celkove boli pôrodné asistentky nespokojnejšie ako šestonedieľky
Navrhujeme zvyšovať úroveň kvality poskytovaných služieb do takej miery, aby sa
zlepšovalo správanie žien v gravidite a prispievať k štandardom Európskej únie neustálym
kontinuálnym vzdelávaním pôrodných asistentiek v oblasti poradenstva a výchovy v
gravidite. Motivovať gravidné ženy k zodpovednému správaniu v gravidite a k vytváraniu
podmienok pre zdravý vývoj prenatálneho dieťaťa.
Zdravý štart do života musí byť prioritou každej spoločnosti. Normálny fyziologický
pôrod kladie základ zdravého vývinu človeka. Program Svetovej zdravotníckej organizácie
„Zdravie 21“ stanovil ciele, identifikuje oblasti, ktoré vedú k vytvoreniu podmienok pre
graviditu a materstvo. K splneniu cieľov môžu veľkou mierou prispieť aj pôrodné asistentky
zvyšovaním kvality starostlivosti o gravidné ženy, ale aj samotné ženy svojím zodpovedným
správaním v prospech svojho zdravia a zdravia svojho dieťaťa.
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OSAMELOSŤ AKO FAKTOR STRESOVÝCH SITUÁCIÍ V ŽIVOTE ČLOVEKA

Kuberová Helena
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Abstrakt
Učenie rôznym formám sociálnej interakcie a komunikácie s rôznymi ľuďmi je typické
pre každého človeka. Výsledkom tohto učenia je človek s primeranými spoločenskými
vzťahmi, postavením, sebavedomím, ktorý rešpektuje mravné i právne normy spoločnosti.
Tento výsledok je podmienený vhodnou, adekvátnou komunikáciou takéhoto jedinca.
Osamelosť človeka negatívne ovplyvňuje tento výsledok a znižuje jeho šance na
plnohodnotný život.
V príspevku podávam informácie o jednotlivých príčinách osamelosti, problémoch
ktoré spôsobuje a tiež oboznamujem s informáciami, ktoré sme zistili prostredníctvom
pilotnej štúdie zameranej na zisťovanie príčin osamelosti.
Kľúčové slová: Osamelosť. Samotárstvo. Dobrovoľné samotárstvo.
Abstract
Learning various forms of social interaction and communication with different people
is typical for every person. The result of such learning is a person with adequate social
relationships, social status, self-confidence, who respects moral and legal norms of society.
This result is conditioned by appropriate, adequate communication of such individual.
Loneliness negatively influences this result and it cuts down his chances for a fruitful life.
This article brings information about different causes of loneliness, problems it causes
and I also present information gained via pilot study focused on determination of causes of
loneliness.
Key words: loneliness. lonesomeness. Chosen loneliness.
Úvod

Príspevok je venovaný príčinám a následkom osamelosti. V spoločnosti pozorujeme,
že mnohí ľudia sa cítia v spoločnosti osamelejšie ako kedykoľvek predtým. Nejedná sa však
o fyzickú samotu, ale najmä o tú emocionálnu a psychickú. V príspevku približujem príčiny
a následky osamelosti ako faktora stresových situácií z pohľadu osobnosti jedinca, rodiny,
školy a spoločnosti. Súčasne predkladám všeobecný pohľad na danú problematiku očami
viacerých odborníkov, ktoré sú východiskom pochopenia hlavných príčin pôsobiacich na
vznik osamelosti.
Charakteristika a následky osamelosti
Osamelosť sa týka ľudského vnímania sociálnych interakcií a ich charakteristík, tiež
prežívania, či pociťovania dôverných medziľudských vzťahov. Podľa on-line slovníka SLEX
99, ktorý obsahuje súbor kodifikovaných slovníkov slovenského jazyka, je pojem osamelý
definovaný ako„vyskytujúci sa sám, osamotený, opustený, prázdny a ten, ktorý je bez ľudí“
( http://www.forma.sk/onlines/slex/index/asp. (2007-3-12).
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Spolužitie s inými ľuďmi a spoločne dosahované výkony v rôznych činnostiach
prinášajú uspokojenie. Príjemné pocity v blízkych a dôverných vzťahoch vyvoláva vzájomná
dôvera. Tesné interpersonálne vzťahy dávajú človeku pocit bezpečia, pretože vo vlastných
zložitých situáciách sa môže obrátiť o pomoc k ľuďom, o ktorých vie, že majú o neho starosť
a že sú mu ochotní pomôcť. V prípade osamelosti jedinec prežíva negatívne emócie,
zúfalstvo a depresiu, ktoré môžu byť spúšťačom viacerých psychosomatických ťažkostí.
Osamelosť prežíva jedinec z hľadiska fyzickej, psychickej, emocionálnej a tiež sociálnej
oblasti, ktorú prežíva ako izoláciu a v krajnom prípade až ako „sociálnu smrť“. Zdravý jedinec
dôveruje vo svoje sily a jeho správanie sa je kľúčom k jeho pocitu vlastnej hodnoty. Takýto
jedinec je sebaistý a má sa rád, je priateľský, vyrovnaný a otvorený z hľadiska
spoločenských vzťahov. Naopak jedinci s nízkym pocitom vlastnej hodnoty sa cítia izolovaní,
neľúbení a často sa uzatvárajú do seba. Vo vyššom veku sa takíto ľudia boja situácií, ktoré
vyvolávajú neistotu, strach alebo nepokoj. Pokiaľ prežívajú neúspech a beznádej, tak z toho
často obviňujú ľudí zo svojho okolia. Takýmto situáciám sa dá predchádzať tým, že už deťom
budeme venovať pozornosť a vytvárať vhodnejšie spoločenské podmienky v rodine aj
v škole. „Mnohé deti si pripadajú osamelé, nepovšimnuté, nemilované. Trpia ľahostajnosťou,
ktorú im prejavuje ich okolie. Vypadajú bojazlivo a neisto kvôli nedostatkom lásky, ktorú
zažívajú. Kričia o pomoc, raz akciami, ktoré rušia a ničia, inokedy akciami menej nápadnými.
Pokúšajú sa zúfalými činmi získať pre seba pozornosť, aspoň na malý okamih skúsiť pocit,
že sú prijímané“ (Rogge, J.U.,1999. s.170). Plachí a nesmelí jedinci majú problémy
s nadväzovaním priateľských vzťahov s rovesníkmi. Napriek svojej plachosti sa snažia
upútať na seba pozornosť, no nie vždy vhodným spôsobom. „Osamelo sa cítia tiež poslušné
deti, lebo rodičia a aj učitelia v triedach si spomedzi viacerých detí všímajú viac deti živé
alebo neposlušné, ktoré ich zamestnajú na celé hodiny a potom im neostáva čas na
poslušných“( Pokrivčáková, 2000, s. 38).
K príčinám osamelosti patrí tiež neschopnosť primerane komunikovať s okolím. Veľmi
častou príčinou plachosti je neskúsenosť a nezvyk komunikovať s inými ľuďmi. Osamelí
jedinci často nevedia ako majú komunikovať, čo majú hovoriť a ako reagovať v rozličných
životných situáciách. Spôsobujú to ich vlastnosti osobnosti a sociálnym učením z rodiny
naučené spôsoby správania. „Niektoré deti sa vyhýbajú konfliktom tým, že sa hrajú samé,
alebo len s jedným, dvoma kamarátmi. Takýto spôsob správania sa môže stať trvalým
a potom hovoríme o krajnej introverzii ako ryse osobnosti“( Čáp, J.- Mareš, J., 2001. s. 205).
Odlišný jedinec nezodpovedá očakávaniam priateľov, spolužiakov, prípadne pôsobí
nepríjemne, s ostatnými si nerozumie, získava pozíciu odmietaného a negatívne
hodnoteného. Problémy so získaním priateľstva môže mať aj jedinec, ktorý neimponuje iným
z dôvodu sociálneho postavenia rodiny a z neho vyplývajúcich spôsobov správania,
z dôvodu svojich návykov, životného štýlu, úpravy zovňajšku a pod. V škole bývajú
v odmietaní jedinci v osobe detí, ktoré nemajú žiadanú kompetenciu a nie sú schopné
vhodného sociálneho správania. Bývajú to deti nepokojné, dráždivé, výbušné a preto
nepríjemné. V krajnom prípade môžu byť neobľúbené a neimponujúce deti v triede
izolované, alebo dokonca šikanované. Pozícia odmietaného jedinca, dieťaťa je však vždy
riziková. Odmietanie vyvoláva obranné reakcie. Sociálne neúspešný jedinec hľadá spôsob,
ako takúto záťaž zvládnuť a snaží sa získať si priazeň priateľov alebo spolužiakov
akýmkoľvek spôsobom (vnucovaním, uplácaním). Problémom takéhoto správania je, že takto
si priateľov nezíska, ale výsledkom býva prisúdenie nejakej podradnej pozície. Dlhodobá
skúsenosť s negatívnym hodnotením a odmietaním jedinca okolím posilňuje jeho neúčelné
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spôsoby správania. Podpora, ktorú dostane od ostatných, mu môže pomôcť prekonať
vytrvané napätie. „Je však možné pochybovať o tom, či je vôbec nejaké dieťa schopné
zostať nedotknuté, pokiaľ čelí veľkému množstvu ťažko stresujúcich situácií“ (Train, A.,2001.
s. 39).
Rodina a následky osamelosti
Rodina tvorí spojovací článok medzi jedincom a spoločnosťou. Rodina je mikrosvet,
vzorové spoločenstvo, v ktorom si jedinec osvojuje a testuje základné návyky, schopnosti
a stratégie, ktoré sú potom rozhodujúce pre jeho orientáciu v interpersonálnych vzťahoch
v spoločnosti. „Najdôležitejším vzťahom v rodine je vzťah medzi manželmi. Kvalita vzťahu
rodiča a dieťaťa a pocit bezpečia do veľkej miere závisia na kvalite manželského vzťahu.
Čím je silnejší, jednotnejší a zdravší tento vzťah, tím menej problémov majú títo ľudia ako
rodičia“ (Campbell, R., 1992. s. 18 – 25).
Základy položené bezpodmienečnou láskou sú prevenciou takých citových problémov
ako je napríklad hnev, vina, strach, neistota či pocit jedinca, že nie je milovaný, alebo že je
odmietaný. Mnoho detí dnes necíti, že by ich rodičia úprimne milovali a mnoho rodičov nevie,
ako majú svoju lásku deťom prejaviť. Z týchto dôvodov sa u jedincov rozvíja pocit krivdy a
nízkeho sebavedomia Jedinec je ľahko ovplyvniteľný, zraniteľný a nevyrovnaný, má
tendencie stále si niečo dokazovať. „Dieťa sa domnieva, že pokiaľ si ho niekto všimne, keď
urobilo niečo zlé, je to vždy lepšie akoby si ho nevšimli vôbec. Potreba neustálej pozornosti
je pre dieťa jednou z jeho základných potrieb a pokiaľ táto nie je uspokojená, ľahko sa
v dieťati vzbudí komplex menejcennosti, ktorý sa potom prejaví nedostatkom sebadôvery,
neschopnosťou prevziať zodpovednosť, perfekcionizmom s cieľom zapáčiť sa rodičom,
pocitom viny, pretože bude sebe a svojim nedostatkom pripisovať skutočnosť, že nie je
uznávané“( Ferrero, B., 2005, s.12).
Jedinci, ktorým sa nevenuje pozornosť sa rýchlo cítia zanedbávaní, osamelí, zbavení
odvahy. Perfekcionizmus vo výchove sa prejavuje odchýlkami, ktoré môžu mať ďalekosiahle
dôsledky pre sociálne schopnosti. V protiklade s perfekcionizmom sú jedinci vychovávaní
voľným liberálnym spôsobom, no pri tejto výchove sa cítia opustení. „Za zdanlivo
neobmedzenou veľkou slobodou - z rodičovského hľadiska - sa skrýva neosobný odstup, pre
dieťa neprehliadnuteľná vzdialenosť, ktorá dovoľuje, aby prišiel strach z opustenosti
a osamelosti“ (Rogge, J. U., 1999. s. 155).
Bez blízkosti a opory sa jedinci cítia opustení a ponechaní sami seba a odpútaní od
vzťahov s blízkymi osobami. Strácajú tak základnú dôveru a pocit sebadôvery.
V emocionálnej orientácii sa títo jedinci necítia dobre v skupine iných, vyzerajú ako bez
vzťahov, len ťažko nadväzujú kontakt s druhými ľuďmi. Zdajú sa byť nesmelé, nadmerne
prispôsobivé, pasívne, uzavreté, bez odstupu, alebo naopak vrhajú sa ostatným okolo krku.
V sociálnej oblasti týmto jedincom väčšinou chýbajú osobné vzory, ktoré predvádzajú
hranice, pravidlá a morálne smernice správania. Často takéto osoby veľa nasľubujú, ale
máločo dodržia. Chýba im istota skúseností v túžbe po individualite. Voľný štýl výchovy im
nedovoľuje, aby si vážili samy seba, aby sa rešpektovali. Chýbajúca sebaúcta ich vedie
k tomu, že pohŕdajú ostatnými a neuznávajú ich dôstojnosť a dochádza k túžbe po nadvláde
a moci. „Vlastná rodina by mala byť najpríjemnejším miestom pre dieťa. Neraz sa však stáva,
že na dieťa vo vlastnej rodine padá samota, pretože ju vníma ako miesto, kde sa ľudia sotva
pozdravia“ (Giordano, E.,Lasconi, T., Boscato, G., 2002. s. 23).
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„V rodinnom živote je veľmi jednoduché stretnúť sa, dotknúť sa, ale duchom byť inde.
Deti dokážu inštinktívne veľmi dobre rozlišovať medzi fyzickou a psychickou prítomnosťou.
Pokiaľ rodičia vedú rozhovory týkajúce sa len ich dvoch a ich práce, deti sa cítia vylúčené
a snažia sa na seba upútať pozornosť hnevaním“ (Ferrero, B., 2005, s. 12).
„Dieťa môže mať problémy s nadväzovaním priateľstiev aj preto, že sami rodičia
nemajú priateľov. V tomto prípade im chýba príklad, ktorý by mohlo napodobňovať. Nevidí
ako sa s kamarátmi rozprávajú, ako sa smejú, ako sa nahnevajú a potom udobrujú“
(Pokrivčáková, S., 2000, s.39).
Osamelosťou trpia väčšinou dlhodobo a chronicky chorí, najmä však onkologicky
chorí, s diabetes melitus, astmatici, ale aj jedinci trpiaci rôznymi psychickými ochoreniami.
Extrémnu osamelosť zažívajú autisti a sluchovo postihnutí. Rozvod rodičov v rodine je
ďalšou príčinou vzniku osamelosti. Neistota a strach z budúcnosti vedú k ešte väčším
škodám. „Najbolestnejší je pre jedinca pocit, že je nechcený. Malé deti trpia i fyzickou
neprítomnosťou jedného z rodičov a neustále ho pateticky hľadajú tisícimi spôsobmi“
(Ferrero, B., 2005, s. 7).
Náročné je odhadnúť dopad úmrtia blízkej osoby na správanie sa dieťaťa a vznik jeho
osamelosti. Vyrovnať sa so smrťou rodiča je obzvlášť ťažký problém. Neskôr sa pocit straty
mení v smútok, apatiu, zúfalstvo, až sa zmení v depresívne, alebo agresívne správajúceho
sa jedinca. „Vo chvíli, keď pochopí, že rodič sa už nevráti a môže mať problémy s vlastnou
identitou, môže trpieť depresiami a hlavne chlapci sa môžu uzavrieť do seba, alebo sa
správať antisociálne“( Train, A., 2001.s.34).
Osamelosť v rodine býva spôsobená aj fyzickým, alebo psychickým týraním
extrémnou hrubosťou, nadmerným napätím, strachom z budúcnosti. Vzniká aj ako dôsledok
zanedbávania a zneužívania členmi rodiny, vlastnými rodičmi, alebo súrodencami Negatívne
pôsobí aj neustále kritizovanie postihnutého jedinca za čokoľvek, čo urobí, ale aj neurobí,
často v spojení so školským výkonom. „V prípade, že bolo dieťa v útlom veku telesne týrané,
existuje veľké nebezpečenstvo, že bude v neskoršom veku agresívne a násilné, a že sa
z neho stane spoločensky neprispôsobivý a delikventný jedinec. Pokiaľ je týrané staršie
dieťa, môže sa stiahnuť do seba a mať depresie. Môže dokonca uvažovať
o samovražde“(Train, A., 2001.s.42).
Obeťami osamelosti sa stávajú často jedinci s nemotorným správaním, s poruchami
učenia, ale aj nadané osoby, také ktoré akýmkoľvek spôsobom nezapadajú medzi ostatných
ľudí v okolí. Často mávajú tieto obete takéhoto života vážne problémy, nie sú schopní ľuďom
dôverovať, majú strach z nových situácií, sú nekomunikatívni, samotárski, majú časté
myšlienky, či pokusy o samovraždu a trpia vo zvýšenej miere na psychosomatické
ochorenia.
Škola, spoločnosť a osamelosť
V školskom prostredí dochádza z rôznych dôvodov k osamelosti. Dochádza k nej u
nadaných detí, jedináčikov, rómskych detí a detí ktoré sa určitým spôsobom odlišujú od
svojich vrstovníkov.
Nadané deti sa od útleho veku prejavujú ako výrazné osobnosti, s vlastným názorom,
nezávislé od mienky ostatných. Bývajú označované ako sebavedomé idúce za svojim cieľom
bez veľkej úcty k autoritám. Okrem týchto pozitív býva vždy v kontexte s osobnosťou
nadaných detí uvádzaná istá emocionálna a sociálna nezrelosť až precitlivenosť, slabé
sociálne kontakty a neprimeraná komunikácia. „Najmä vysoko nadané deti majú výrazné
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problémy so sociálnou integráciou, zaradením do kolektívu a začlenením v rámci skupiny.
Vyskytujú sa u nich adjustačné problémy, ktorých základnými faktormi môžu byť napríklad:
perfekcionizmus, nonkonformizmus, idealizmus, vývinová asynchrónia, schopnosti
divergentného myslenia, zvýšená dráždivosť, vnímavosť a nerealistické očakávania a ciele.
Nadané deti sa vymykajú prijatým a očakávaným normám. V bežnej škole sú často
negatívne hodnotené podľa atypických prejavov správania a nespĺňajú predstavy
o vynikajúcom žiakovi“ (Laznibátová, J., 2003. s. 260).
V školskom prostredí majú problémy jedináčikovia, ktorí pripadajú svojím rodičom
a príbuzným, ktorí nemajú primeraný kritický odstup, ako mimoriadne nadané. Vrstovníci
skôr oceňujú také vlastnosti, ako je družnosť, telesná zdatnosť, vtipnosť, motorická
obratnosť, spontánnosť v hrách. Jedináčikovia často nedisponujú takýmito vlastnosťami a tak
sa časom stávajú nešťastnými, hanblivými, bojazlivými v akýchkoľvek prejavoch a keď
nenachádza pozitívnu odozvu stiahne sa a stáva sa osamelým. V školskom prostredí sa
stávajú osamelými aj takí jedinci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom odlišujú od svojho okolia,
inej rasy, inej kultúry, ale aj deti choré, zdravotne postihnuté a na úplnom okraji sú
v spoločnosti mentálne postihnutí, lebo majoritná spoločnosť nie je pripravená na spolužitie
s takto postihnutými jedincami. V súčasnosti sa do pozornosti dostáva aj otázka utečencov
a azylantov, ktorí sa v majoritnej spoločnosti taktiež môžu cítiť osamelo. „Rodinné zázemie
v utečeneckých táboroch môže nielen zaistiť uspokojenie základných fyzických potrieb
dieťaťa, ale i zmierniť psychické strádanie plynúce z náhleho odlúčenia“ (Berthiaume, Ch.,
<http://www.unhcr.cz/teaching/ov_sheet_03.htm >
„Deti so špecifickými poruchami učenia nie sú handicapované len tým, že s omnoho
väčším úsilím dosahujú určité výkony v škole. Dostávajú sa tiež do náročných sociálnych
situácii, a preto sú vystavené dvojnásobnej frustrácii. Prežívajú svoj neúspech a v dôsledku
toho nie sú dostatočne pozitívne prijímané svojím okolím“ (Pokorná, V., 2001. s. 121).
„Dá sa povedať, že odmietanie vrstovníkmi a negatívna socializácia zvyšuje u detí so
špecifickými poruchami učenia riziko výskytu pocitov osamelosti“ (Margalit, Tur-Kaspa, Most.
1999, <http://www.w.i-psychologia.sk/view-37.php?id_cat=900-28k-> (2007-3-13).
„V školskom prostredí často pozorujeme deti s poruchami správania, ktoré odmietajú ostatní
spolužiaci a aj niektorí učitelia. Najčastejšie sa prejavujú formou nesprávnych návykov,
záškoláctvom, agresivitou a pod. Učitelia považujú tieto prejavy za negatívne rysy dieťaťa
a menej sa zaoberajú tým, aké príčiny toto správanie vyvolali“( Zelinková, O., 1999. s. 164).
Takíto jedinci vo všeobecnosti nevedia dobre odhadnúť spoločensky vhodné spôsoby
správania, preto na seba pútajú pozornosť okolia aj neprijateľným spôsobom. Následne to
zhoršuje ich včleňovanie do kolektívu a tak vyhľadávajú nové „sociálne príležitosti“. Takíto
jedinci s poruchami správania mávajú tiež problémy v štúdiu, úspechu neprikladajú veľkú
pozornosť, často sa podceňujú a majú viac nepriateľov ako priateľov. Súčasne mávajú sklon
k nehodám a neraz bývajú postihnutí poruchami učenia, komunikačnými poruchami,
úzkostnými poruchami a poruchami nálady.
„Deti s hyperkinetickou poruchou nebývajú obľúbené u svojich vrstovníkov, často im
nestačia pri hre, svojou „zbrklosťou“ môžu spoločnú činnosť pokaziť, na ostatné deti
prenášajú svoj nepokoj, nevedia počkať, až na ne príde rada, sú netrpezlivé“(Pokorná, V.,
2001. s. 121).
Jednou z ďalších príčin osamelosti je šikanovanie. Najčastejšie bývajú šikanovaní
citliví, tichí, utiahnutí, nepriebojní, slabší, pomalší, jedinci, ktorí sa navyše odlišujú od
ostatných, farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou telesnou odlišnosťou, či sociálnym
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postavením (dieťa osamelej matky a pod.). Zarážajúce je, že šikanované bývajú aj deti, ktoré
sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité. Prejavy šikanovania je potrebné
poznať a predchádzať im. K šikanovaniu dochádza v škole počas prestávok, keď nie je
prítomná dospelá osoba. Šikanovaním vedúcim k osamelosti je aj to, keď sa niektorí jedinci
ocitajú samy, nemajú kamarátov, spolužiaci ich prehliadajú, odmietajú, nechcú vedľa nich
sedieť ani sa s nimi hrať či zobrať ho do družstva pri súťažiacich alebo počas prestávky.
„Deti sú zavčasu vťahované do spoločenských súvislostí. Sú konfrontované s informáciami,
ktoré ich často zaťažujú a presahujú ich možnosti. Zanechávajú v nich strach, pocit
bezmocnosti, rezignácie a úbohosti“( Rogge, J. U., 1999. s. 89).
Prejavy šikanovania s následkom osamelosti sú rôzne, od modrín, cez roztrhané
oblečenie až po nepokojný spánok, zhoršený prospech, kradnutie, strata chuti do jedla.
Takýto jedinec chodí do školy neprirodzenou cestou, je nešťastný, smutný alebo popudlivý.
Nemá žiadneho priateľa a domov si spolužiakov tiež nevodí. Stáva samotárom a je ešte vo
väčšom ohrození. Následky šikanovania trvajú často až do dospelého veku. Na vznik
osamelosti druhotne pôsobí aj televízne spravodajstvo a programy, ktoré sa zaoberajú
katastrofami alebo problematickými udalosťami, ktoré vzbudzujú strach a
neistotu
z budúcnosti, odlúčenia, a opustenosti.
Prieskum osamelosti

Cieľom môjho pilotného prieskumu zameraného na osamelosť bolo vymedziť problém
osamelosti jedincov na ZŠ, predovšetkým na 1. stupni ZŠ a identifikovať jej príčiny
a následky. Pred jeho realizáciou som predpokladala, že už na ZŠ sa nachádzajú deti,
ktoré sa cítia osamelo, čo v ich ďalšom živote môže byť príčinou vzniku stresových
situácií, rôznych problémov a ochorení. Prostredníctvom dotazníka som sa snažila overiť
si tento predpoklad priamo u detí, ako to vnímajú a cítia oni sami. Ďalším predpokladom
bolo, že osamelosť spôsobuje zmeny ich správania a zaujímalo ma, aké správanie iných detí
v ich okolí si všímajú a ktoré spôsoby správania u spolužiakov im prekážajú až do tej miery,
že sa s nim odmietnu kontaktovať. K tejto problematike som vytvorila dotazník pre žiakov 1.
stupňa ZŠ s cieľom spoznať uvedené dôvody a predpoklady. Otázky bolo tvorené uzavretou
a otvorenou formou. Výber respondentov bol zámerný a pilotný prieskum som realizovala so
súhlasom vedenia základných škôl koncom školského roka 2008. (školu konkrétne
necharakterizujem z dôvodu ochrany osobných údajov respondentov).
Sledovanou skupinou bolo 124 žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí sa
dobrovoľne chceli zapojiť do prieskumu vyplnením dotazníkov. Rozdelenie žiakov podľa
ročníkov a pohlavia vidno v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Rozdelenie žiakov na 1. stupni ZŠ podľa ročníkov a pohlavia
chlapci
dievčatá
Spolu
(124)
AP
%
AP
%
AP
%
Ročník
prvý
1
0,8
3
2,4
4
3,2
druhý
5
4,1
7
5,7
12
9,7
tretí
28
22,7
35
28,4
63
51,0
štvrtý
20
16,2
25
20,3
45
36,5
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Analýza a interpretácia výsledkov dotazníka pilotného prieskumu
Otázka č. 1: Cítiš sa sám, keď nie so svojimi kamarátmi?
Touto otázkou som chcela zistiť, či sa deti bez kamarátov cítia osamelo. Mohli použiť
odpovede áno, nie a neviem.

neviem
nie

áno

Graf 1 Cítiš sa sám, keď nie so svojimi kamarátmi?

Áno odpovedalo 55 detí - 44,4 %, nie odpovedalo 69 -55,6 %, detí a neviem
neuviedlo ani jedno dieťa. Podľa týchto výsledkov sa väčšina detí necíti osamelo bez svojich
kamarátov.
Otázka č. 2: Koľko máš najobľúbenejších priateľov?

Deti mali v tejto otázke možnosť výberu počtu od 0 do viac ako 5, pričom som
sledovala hlavne koľkokrát sa objaví číslo 0, čo by predovšetkým malo dokazovať možnosť
výskytu osamelosti. Odpovede sú spracované v tabuľke č. 2. Z tabuľky sú najzaujímavejšie
výsledky, ktoré vyjadrujú odpovede s najväčším a najmenším počtom priateľov.
Tabuľka 2 Počet najobľúbenejších priateľov u žiakov na 1. stupni ZŠ
Počet najobľúbenejších priateľov
AP
%
5 a viac
75
60,0
4
21
16,8
3
12
9,6
2
10
8,0
1
5
4,0
0
1
0,8
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4

5 a viac

3
2
0

1

Graf 2 Počet najobľúbenejších priateľov
75 – 60 % detí, žiakov 1. stupňa uviedlo, že majú viac ako 5 najobľúbenejších
kamarátov a našlo sa 1 dieťa, (dievča- prváčka), ktorá uviedla, že nemá nijakých priateľov.
Otázka č.3: Myslíš si, že v tvojej triede je spolužiak, s ktorým sa väčšina ostatných
spolužiakov nechce rozprávať, alebo kamarátiť?

a) áno, poznám jedného
b) áno, je ich viac ako jeden
c) nie, nemám takého spolužiaka

nie, nemám
takého
spolužiaka

áno, poznám
jedného
áno, viac
ako jeden

Graf 3 Výskyt neobľúbeného spolužiaka v triede
Áno, poznám jedného, odpovedalo 47 - 37,9 %. Áno, je ich viac ako jeden
odpovedalo 16 - 12,9 %. Odpoveď nie, nemám takého spolužiaka uviedlo 61 – 49,2 %.
(spolu viac ako polovica si myslí, že v triede existuje niekto, kto je ostatnými odcudzovaný!)
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Otázka č. 4: Je niekto vo vašej triede koho nemáš rád? Respondenti mohli odpovedať
áno a nie.

nie

áno

Graf 4 Počty respondentov vyjadrujúcich sa či majú spolužiaka, ktorého nemajú radi
Áno odpovedalo 69 - 55,6 % a nie uviedlo 56 - 44,4 %. Táto otázka sa stala
východiskovou pre otázku č.5.
Otázka č.5: Uveď dôvod prečo ho nemáš rád spolužiaka: Respondenti mohli v tejto
otázke voľne odpovedať. Ich 40 odpovedí je uvedené tabuľke v absolútnych číslach
výskytu.
Dôvody, ktoré uviedli vo svojich odpovediach sú pre prieskum dôležité, pretože môžu
predstavovať príčiny vedúce k vylúčeniu žiaka so svojej skupiny.
Tabuľka 3 Dôvody, pre ktoré dieťa na 1. stupni ZŠ nemá rado spolužiaka
AP (69)
Dôvody, pre ktoré dieťa na 1. stupni ZŠ nemá rado spolužiaka
1. Robí mi zle, klame
8
2. Je zlý, drzý a stále provokuje
14
3. Nekamaráti sa so mnou
3
4. Nadáva mi a robí mi zlé veci
2
5. Nie je to môj typ
2
6. Bije ma a rozkazuje mi
2
7. Vždy sa do všetkého stará
2
8. Vyháňa ma od PC a robí mi zle
2
9. Pľuje mi do tváre a odpisuje
2
10. Nadáva odvráva a bije sa, robí všetkým zle
2
11. Nechce sa so mnou hrať, ani rozprávať
1
12. Bije ma, bráni mi ísť na WC
1
13. Je „ukecaný“ a robí mi zle
1
14. Stále prehovára mojich kamarátov, aby sa so mnou nekamarátili
1
15. Niekedy ma bije a nehrá sa so mnou
1
16. Vždy sa „nadurdí“
1
17. Je „sprostý“
1
18. Je zlá, ubližuje a bije deti. Robí všetko zlé
1
19. Robí mi zle, podpichuje ma aj so svojimi spojencami
1
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Dôvody, pre ktoré dieťa na 1. stupni ZŠ nemá rado spolužiaka
20. Je zlý, nie je obľúbený a má zlé známky
21. Veľmi smrdí
22. Drzo sa ku mne správa a posmieva sa mi,
23. Prezýva ma
24. Otravuje ma
25. V druhej triede mi robil zle
26. Robí zle, otravuje mňa aj mojich kamarátov
27. Pohádal som sa s ním
28. Vysmieva sa mi a do všetkého sa stará
29. Dakedy vyrušuje
30. Myslí len na seba
31. Do všetkého šprtá a stúpa nám na nohy
32. Cez prestávku chodí po celej triede
33. Stále sa vychvaľuje
34. Je otravný
35. Stále vyrušuje a nemôžem sa dobre učiť
36. Vyhráža sa mi, že mi dá pred dom potkana
37. Stále nám robí zle a mňa stále potkýna
38. Je zlý, otravuje každého a pani učiteľku nepočúva
39. Stále sa niečo pýta a prezýva ma
40. Neznáša ma, robí mi zle, pľuje ma

AP (69)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Z tabuľky je jednoznačné, že už deti na 1.stupni uvádzajú také spôsoby správania pre
ktoré nemajú radi svojho spolužiaka, ktoré môžu viesť postupne u niektorých jedincov
k osamelosti. Sú nimi aj také vážne dôvody, ako zloba, drzosť, agresivita a nadávky, často
ako začínajúce formy šikanovania!
Otázka č.6: Označ z uvedeného odpovede, v prípade ktorých sa trápiš:
•
keď sa ti spolužiaci posmievajú?
AP = 81 t.j.
66,4 %
keď sa ti niečo nepodarí, dostaneš zlú známku
AP = 77 t.j.
63,1 %
•
•
keď nie si s maminkou, ockom?
AP = 44 t.j.
35,5 %
•
keď si sa zašpinil (a)?
AP = 10 t.j.
8,2 %
keď má niekto niečo krajšie oblečené ako ty?
AP = 6 t.j.
4,9 %
•
•
keď ti nemá, alebo nechce nikto pomôcť s úlohami AP = 10 t.j.
8,2 %

Respondenti mohli označiť aj viaceré odpovede. Z výsledkov odpovedí detí je
zrejmé, čo ich najviac trápi.
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niekto je krajšie
oblečený
zašpinil som sa

nikto mi nechce
pomôcť

posmievajú sa mi

nie som s rodičmi

niečo sa mi nepodarí

Graf 5 Vyjadrenie respondentov prieskumu, čo ich najviac trápi
Otázka č. 7: Myslíš, že ťa majú tvoji spolužiaci radi? V dotazníku mohli respondenti
odpovedať áno, nie a neviem.
neviem
nie

áno

Graf 6 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či ich podľa nich spolužiaci majú radi

Áno uviedlo103 - 83,1 %. Nie uviedlo 20 – 16,1 %, Neviem uviedol 1 – 0,8 %.
(každý 5 respondent, prevažne dievčatá si myslia, že ich spolužiaci nemajú radi!).
Otázka č.9: Chceš byť niekedy sám? Respondenti, mohli odpovedať formou áno, nie.

nie

áno

Graf 7 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či chcú niekedy byť sami

Áno 60 - 48,4 % žiakov. Nie 64 - 51,6%, detí ktoré nechcú byť nikdy samotné.
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Otázka č. 10: Myslíš, že ťa majú radi tvoji rodičia a blízki? Respondenti mohli odpovedať
áno, nie a neviem.
nie
neviem

áno

Graf 8 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či si myslia že ich rodičia majú radi

Áno 112 – 90,4 %. Nie 10 – 8,0 % detí (!). Neviem uviedli 2 – 1,6 %. (!)
Otázka č. 11: Pomáhajú a poradia ti rodičia, keď máš nejaké problémy? Respondenti
mohli odpovedať áno, nie a neviem.
neviem

nie

áno

Graf 9 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či si myslia že im rodičia pomáhajú a poradia

Áno 102 – 82,3 %. Nie 20 – 16,1%. Niekedy 2 – 1,6 %.
Otázka č. 12: Myslíš, že ťa má rád (rada) tvoj učiteľ(učiteľka)? Respondenti mohli
odpovedať áno, nie a niekedy.
neviem
áno
nie

Graf 10 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či si myslia že ich učitelia majú radi

Áno 47 - 37,9 % respondentov, (? ). Nie 61 – 49,2 % (!). Neviem 16 - 12,9 %.
Otázka č. 13: Pomáhajú a poradia ti učitelia, keď máš nejaké problémy? Respondenti
mohli odpovedať áno, nie a niekedy.
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Graf 11 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či si myslia že im učitelia pomáhajú a poradia

Áno 47 - 37,9%. Nie 35 – 28,2 % detí. Niekedy 42 – 33,9 %.
Otázka č. 14: Bolieva ťa ráno pred odchodom do školy napr. hlava, alebo brucho? ?
Respondenti mohli odpovedať áno, nie a niekedy.

niekedy

áno
nie

Graf 12 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či majú ráno pred odchodom do školy nejaké
bolesti

Áno 8 – 6,5%. Nie 96 – 77,4 % detí. Niekedy 20 – 16,1%.

Zhrnutie výsledkov prieskumu

Osamelý je ten, kto sa vyskytuje sám, je osamotený, opustený, prázdny a tiež ten,
ktorý je bez ľudí. Z pilotného prieskumu vyplynulo, že už na 1. stupni ZŠ sa nachádzajú deti,
ktoré nemajú kamaráta, ktoré sú dobrovoľnými samotármi a tiež deti, ktoré sú do samoty
odsúdené niekým iným a prežívajú pocity osamelosti z emocionálneho, či sociálneho
hľadiska. To môže spôsobovať mnohé psychické problémy, ktoré v neskoršom živote môžu
tvoriť základ pre rozvoj stresových situácií a niektorých psychosomatických ochorení.
Z výsledkov odpovedí vyplynulo, že každý 5 žiak si myslí, že ho spolužiaci nemajú radi, čo
hodnotím ako dosť veľký počet, ktorý môže vyjadrovať aj to, že aj žiaci v mladšom školskom
veku sa dokážu kriticky vyjadriť k svojej osobe.
Medzi možné príčiny osamelosti, ktoré jednoznačne z prieskumu vyplynuli možno
zaradiť nevhodné, nežiaduce, agresívne správanie spolužiakov, ale čo je veľmi vážne, aj
nezáujem zo strany dospelých, učiteľov a žiaľ aj niektorých rodičov. Takéto správanie môže
tiež viesť k ďalším nežiaducim formám správania na školách ako je šikanovanie
a záškoláctvo, čo sa odrazí v ďalších problémoch, ktorých následky sa postupne prejavia na
druhom stupni ZŠ a neskôr v živote daného jedinca.
Z dotazníka a odpovedí respondentov na otázku, či si myslia, že ich rodičia majú radi,
je zarážajúci ich dosť vysoký počet tých, ktoré si myslia, že ich rodičia nemajú radi a tiež aj 2
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deti, ktoré nie sú si isté láskou rodičov. Zarážajúce sú aj výsledky odpovedí na posledné 2
otázky dotazníka. Skoro polovica žiakov si myslí, že ich učitelia nemajú radi a skoro tretina
z celkového počtu respondentov odpovedalo, že im učitelia nepomôžu a neporadia v prípade
ich problémov. (!)
Záver

Osamelosť je tak významný faktor rozhodujúci o kvalite života človeka a vážnejší
problém ako by sme predpokladali. Závažné je to, že pilotný prieskum dokázal, že už deti na
1. stupni ZŠ sa cítia osamelo, kedy to málokto predpokladá.
V rodinách dnes rodičia často v honbe za kariérou a ekonomickým zabezpečením
rodiny zabúdajú na svoje deti a iné blízke osoby. Rovnako učitelia zrejme nestačia pôsobiť
facilitujúco a empaticky u všetkých detí. Hlavnými dôvodmi problémov sa stávajú všeobecné
životné neistoty, nedostatok pracovných miest a financií. Zvyčajne aj z týchto dôvodov sa
rodičia rozchádzajú za prácou, alebo úplne – rozvádzajú sa. Deti ťažko znášajú, keď ich
opúšťajú tí, ktorí mu majú byť oporou. Deti sa tak ocitajú vo svete, ktorému nerozumejú, pre
ktorý nie sú pripravené a nemajú v ňom istotu. Najviac stresujúcim faktorom sa stáva práve
neistota, obava a strach z budúcnosti. Chýbajúci rodičia a ich láska môžu v ich neskoršom
živote spôsobiť také následky, ktoré sa môžu prejaviť nielen v oblasti emocionálnej,
psychickej, ale aj antispoločenskej. Osamelosť dieťaťa nesmieme prehliadať a podceňovať,
pretože človek – samotár, prichádza o možnosť prospešne prežiť plnohodnotný život.
Vzhľadom na to, že sa v spoločnosti vyskytujú aj tragické následky osamelosti jedincov, (žiaľ
aj detí v mladšom školskom veku), je potrebné tento problém v spoločnosti riešiť na každej
úrovni. Náročnosť doby, ktorú prežívame sa prenáša aj do života našich detí. Možnosti
riešenia týchto závažných problémov sú jedine v jednotnom výchovnom pôsobení rodiny
a školy. Všetkým spoločne by malo záležať na každom jednotlivcovi, na každom dieťati, lebo
tým si pripravujeme zázemie, keď budeme odkázaní na ich starostlivosť v našej starobe.
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A MOBILITY NA FZ KU V RUŽOMBERKU

Kuberová Helena
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Abstrakt
Dlhodobým zámerom FZ KU v oblasti medzinárodných mobilít je podpora učiteľov
a študentov v rámci programu Erasmus na partnerských univerzitách, s ktorými má Katolícka
univerzita riadne uzavreté zmluvy. Erasmus umožňuje a finančne podporuje zahraničné
mobility študentom, učiteľom a zamestnancom univerzít, ktoré sú držiteľmi tzv. Erasmus
University Charter. Mobility učiteľov, študentov a pracovníkov Fakulty zdravotníctva sa
uskutočňujú na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd medzi jednotlivými
vysokoškolskými inštitúciami.
Výsledky z realizovaných mobilít od vzniku Fakulty zdravotníctva sa z roka na rok
skvalitňujú. V príspevku podávam informácie o jednotlivých aktivitách pracovníkov
a študentov za obdobie od roku 2007 do roku 2009.
Abstract
It is a long-term objective of the Faculty of Health Service of the Catholic University in
the field of international mobilities to support teachers and students within the Erasmus
program at contract partner universities. Erasmus enables and contributes financially to
international mobilities of students, teachers and employees of universities that are Erasmus
University Charter holders. Faculty of Health Service Teachers, students and employees
mobilities take place on the basis of bilateral contracts between individual institutions of
higher education.
Results of mobilities executed since the Faculty of health Service was established
have been of more quality every year. This contribution brings information about individual
activities of teachers, employees and students from 2007 to 2009.
Úvod

Výsledky mobility sa v praxi využívajú závislosti od charakteru mobility (štúdium v
zahraničí – porovnanie systémov vzdelávania doma a v zahraničí, využitie získaných
informácií pri písaní študentských vedeckých aktivít, diplomových prác, dizertačných prác a
iných kvalifikačných prác. Praktické stáže sa organizujú s cieľom získania praktických
skúseností a zručností v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, kde študenti nadobudnú
skúsenosti s prácou s ľuďmi a bližšie spoznajú komunity v zahraničí. Študenti získajú tiež
skúsenosti ako sa uchádzať o prácu, získajú pracovné návyky a realizácia mobility v
zahraničí je veľkým plus pri uchádzaní sa o prácu. Realizácia jednej mobility v zahraničí
môže podnietiť realizáciu ďalšej zahraničnej mobility získaním kontaktov, informácií a pod.
Zahraničná mobilita môže byť dôvodom zostať v zahraničí študovať alebo pracovať a hlavne
dôvodom vrátiť sa opäť domov a aplikovať nadobudnuté vedomosti a skúsenosti v domácom
prostredí.
Všetci vyučujúci, zamestnanci a študenti, ktorí majú záujem realizovať mobilitu
v rámci programu Erasmus na partnerskej vysokej škole v zahraničí sa riadia Smernicami o
organizovaní zahraničných mobilít za účelom štúdia, stáží a pracovných pobytov
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prostredníctvom programu EÚ LLP ERASMUS (Lifelong Learning Programme,
www.saaic.sk) na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Pokyny a aktuálne výzvy sú
sústredené v informačnom balíku oddelenia pre Zahraničné vzťahy a mobility na internetovej
stránke KU (http://www.ku.sk/index.php/zahranicne-vztahy-a-mobility.html).
Najnovšie výzvy Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v
Ružomberku v akademickom roku 2009/2010 sa týkajú mobility pracovníka vysokej školy
za účelom školenia, mobilitu pracovníka vysokej školy za účelom výučby a mobilitu
za účelom stáže. Prihlášky so sa realizujú do 16.11.2009 a mobilitu je možné realizovať od
1.januára 2009.
Realizácia mobilít a zahraničnej spolupráce na FZ KU v rokoch 2007-2009

Pre realizáciu, rozšírenia a skvalitnenie mobilít na FZ KU prispeli mnohé aktivity.
Vedenie Fakulty zdravotníctva, hlavne dekan fakulty udržiava mnoho vzájomných
pracovných a osobných kontaktov hlavne na univerzitách v Čechách: v Zlíne, Olomouci,
Ostrave, Brne, Českých Budějoviciach, Plzni, Jihlave, odkiaľ k nám chodí prednášať napr.
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, PhD., a ďalší významní odborníci z ČR. Viacerí sú aj našimi
členmi vedeckej rady FZ KU.
Po uzavretí zmluvy v roku 2007 s Masarykovou univerzitou v Brne, sa hneď
pripravoval pracovný pobyt našich troch učiteliek, ktorý sa uskutočnil v marci 2008. Učiteľky,
PhDr. Marianna Magerčiaková a doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. prednášali a získavali
nové skúsenosti na Katedre ošetrovateľstva a PhDr. Eva Moraučíková, prednášala na LF,
Katedre porodní asistence. Svoje skúsenosti zo svojich zahraničných pobytov odovzdávajú
študentom našej fakulty.
Doc. PhDr. Helene Kuberovej, PhD. sa v roku 2008 podaril realizovať projekt
pracovnej zahraničnej cesty na King´s College London. Tento pobyt sa uskutočnil s cieľom
nadviazania spolupráce Fakulty zdravotníctva KU s 1. ošetrovateľskou vysokou školou Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery v Londýne. Uvedená pracovná cesta
bola zabezpečená spolufinancovaním účastníčky pobytu a FZ KU.

Obrázok 1 a 2 Budovy King´s College London

Rokovania s vedením školy – Prof. Alison While a ďalšími pracovníkmi boli úspešné,
preto pracovná cesta splnila očakávaný cieľ. Spolupráca FZ KU a KCL by mohla prebiehať
v oblastiach vedeckej a publikačnej spolupráce. Pre splnenie podmienok riadneho uzavretia
ERASMUS zmluvy by bola potrebná ďalšia príprava učiteľov a študentov FZ v zdokonaľovaní
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v anglickom jazyku. Pre plnohodnotnú spoluprácu to vyžaduje spracovanie učebných
programov a ich vyučovanie v anglickom jazyku, tiež príprava publikačných a vedeckých
prác v anglickom jazyku. Vedenie FZ sa k tejto neľahkej úlohe postavilo veľmi zodpovedne
a dnes je samozrejmosťou, že bola zostavená internetová stránka našej fakulty v prehľadnej
podobe aj v anglickej verzii.

Obrázok 3 a 4 Rokovanie s vedením a pracovníkmi Florence Nightingale School of Nursing
and Midwifery v Londýne

Obrázok 5 a 6 Prehliadka nemocnice ST.Thomas hospital v Londýne s pracovníkmi King´s
College London

Vedenie Fakulty zdravotníctva uzavrelo v roku 2008 Zmluvu o spolupráci
s riaditeľstvom Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticiach. Toto pracovisko je
výučbovým pracoviskom pre realizáciu praktických ošetrovateľských stáží. Praktická stáž sa
uskutočnila na základe osobnej zásluhy dekana FZ prof. MUDr. Antona Lacka, CSc.
a ďalších členov vedenia fakulty, ktorý pre rozvoj spolupráce vyjadrili veľké porozumenie.
Zúčastnilo sa jej 9 študentov Bc. štúdia: Svinčáková Monika, Gregorová Soňa, Pašková
Patrícia, Andraščíková Ivana, Janková Zuzana, Golianová Gabriela, Lopeňová Mária,
Mačňáková Monika a Mikulášová Monika a 2 Mgr. Štúdia: Glončáková Zuzana a Veselá
Zdenka v odbore Ošetrovateľstvo. Študenti pracovali v rodinnej atmosfére s pracovníkmi
a riaditeľom Mgr. Robertom Hunešom a priniesli si mnohé skúsenosti s prácou v uvedenom
druhu zdravotníckych zariadení, čo prispelo aj k ich osobnému rozvoju z etického
a morálneho hľadiska. Okrem práce študenti poznávali aj historické a kultúrne pamiatky
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Juhočeského kraja. Ďalšia spolupráca s pracovníkmi hospicu pokračuje formou odbornej
spolupráce a stretnutí na konferenciách.
Rok 2008 priniesol aj ďalšie úspešné zahraničné pobyty. Na základe podmienok pre
učiteľské mobility uskutočnil v januári doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH. prednáškový a
výskumný pobyt na University of Notre Dame – Nanovic Institute for European Study +
Institute for Ethics and Culture, Indiana, v USA. V septembri realizoval tiež mobilitu na
Fakulte Humanistiky, katolíckej Univerzity Pétra Pázmanya v Budapešti.
Vedenie Katolíckej univerzity z podnetu Fakulty zdravotníctva uzavrelo zmluvu s
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, čo viedlo bezodkladne k aktívnej vzájomnej spolupráci.
Prvé skúsenosti na uvedenej univerzite bola získavať doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Počas pracovného prednáškového týždňa realizovala aj vedeckú časť mobility v procese
prípravy ich 1.medzinárodnej vedeckej konferencie „Integrující přístupy k prevenci a péči
o zdraví“.

Obrázok 7 a 8 Stretnutie s poľskými spolupracovníkmi, Dr. Kazimierou Zdzieblo
a Mgr. Annou Krátkou na FZ KU

Spolupráca pokračovala študentskou mobilitou z Fakulty humanitních studií UTB Zlín
v zimnom semestri 2008. Boli to 2 študentky: Silvie Havelková a Dalimila Nečasová, ktoré
nastúpili na študentskú mobilitu na FZ KU v odbore Ošetrovateľstvo na celý semester.
Spolupráca našej fakulty s Fakultou humanitních studií UTB Zlín je na veľmi dobrej úrovni,
lebo pokračuje v oblasti výmenných pracovných prednáškových pobytov učiteľov, študijných
pobytov a študentských praktických stáží v Krajskej nemocnici T. Bati. V roku 2009 tam
uskutočnili pracovnú mobilitu PhDr. Marcela Ižová, PhD. a PhDr. Katarína Zrubáková, ktoré
prispeli k vzájomnej spolupráci nielen svojimi prednáškami, ale aj prípravou spoločných
vedeckých projektov. Spolupráca v akademickom roku 2008/2009 pokračovala počas
konania medzinárodných vedeckých konferencií v Zlíne a v Ružomberku obojstrannou
výmenou odborných poznatkov a skúseností viacerých pracovníkov obidvoch univerzít.
Od novembra 2007 prebieha spolupráca FZ KU s poľskou vysokou školou,
Akademiou Świętokrzyskouj im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu,
kedy viacerí poľskí kolegovia prispeli svojimi vedeckými poznatkami na pravidelne
organizovanej medzinárodnej konferencii RZD usporiadanej FZ KU. Pracovníci FZ KU
uskutočnili hneď v januári 2008 aktívnu výmenu poznatkov na poľskej konferencii „Človek
v zdraví a v chorobe“ v Akademii Świętokrzyskej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
v Poľsku. Spolupráca s uvedenou vysokou školou je živá, aktívna a veľmi prínosná pre
obidve zúčastnené strany.
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V letnom semestri 2008/2009 vedenie FZ KU pripravilo podmienky na pracovné
pobyty Mgr. Kateřiny Ratislavovej zo Západočeskej univerzity v Plzni, Katedry ošetřovatelství
a porodní asistence, Mgr. Anny Krátkej z Fakulty humanitních studií UTB Zlín a Dr.
Kazimiery Zdzieblo z Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Świętokrzyska w Kielcach.
V nasledujúcom období boli v Poľsku na uvedenej vysokej škole naše dve učiteľky, PhDr.
Mária Lehotská a PhDr. Michaela Vicáňová. Spolupráca pracovníkov na uvedených
vysokých školách prebieha nielen na pracovnej, ale v mnohých prípadoch aj na úrovni
osobných kontaktov. Mgr. Kateřina Ratislavová (2009), v univerzitnom časopise
TROJÚHELNÍK, ktorý vydáva ZČU v Plzni doslova uviedla: „Na fakultě zdravotnické se mi
dostalo vřelého přijetí od proděkanky pro rozvoj a zahraničné vztahy a velký yájem projevil
o možnost spolupráce i děkan fakulty, prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. Studentkám oboru
porodní asistence V Ružomberku jsem měla možnost představit naši plzeňskou Fakultu
zdravotnických studií. Mým přednáškovým cyklem na Slovensku byly v rámci programu
ERASMUS položeny základy oboustanně výhodné spolupráce.“

Obrázok 9 Stretnutie s Mgr. Kateřinou Ratislavovou na FZ KU

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku v
akademickom roku 2008/2009 po 1. krát organizoval a pripravil zmluvy a podmienky na
študentskú mobilitu za účelom pracovnej stáže v rámci programu LLP/Erasmus.
Nebola to ľahká práca, lebo bolo potrebné dohodnúť prax v rovnakom rozsahu ako ju majú
predpísanú na našej fakulte, ale všetko sa aj napriek niektorým problémom podarilo.
Potrebné zmluvné podmienky sa podarilo dohodnúť až tesne pred nástupom študentov na
stáž. Hneď v tomto roku sa tejto stáže z našej fakulty zúčastnilo 8 študentiek. Z 2. roč. Bc.,
Ošetrovateľstvo 4: Pašková Patrícia, Gregorová Soňa, Demková Silvia, Dúbravcová
Stanislava a z 2. roč. PA 4 študentky: Pekná Katarína, Hrušíková Katarína, Homolová
Dagmar a Novotná Magdaléna. Prínosom je to, že všetky študentky získali v Krajskej
nemocnici T. Bati v Zlíně mnoho praktických skúseností a zručností v ošetrovateľstve
a pôrodnej asistencii.
Supervíziu u našich študentov obetavo vykonávala Mgr. Anna Krátká, ktorá
o tejto práci podala aj správu, v ktorej okrem iného píše: „Pokud bych měla shrnout
tento způsob spolupráce mezi KU FZ v Ružomberku a KNTB, a.s. ve Zlíně byla velmi
přínosná pro obě strany. Studentky podaly zpětnou vazbu, protože pohlížely na praxi
„cizíma očima“, viděly věci, které již nevnímá personál nebo studenti z UTB ze Zlína.
Jejich připomínky iniciovaly k zamyšlení, jak praxe studentů více profesionalizovat.
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Věřím, že si ze Zlína odnesly více těch pěkných zážitků než těch negativních. Myslím
si, že tato vzájemná spolupráce by měla pokračovat i v dalším období, protože je
přínosem pro všechny zúčastněné strany – v neposlední řadě pro pacienty.

Obrázok 10 a 11 Námestníčka pre ošetrovateľstvo v Krajskej nemocnici T. Bati v Zlíne
Bc. Marie Hejtmánková a pracovníci nemocnice so študentkami FZKU na stáži

Obrázok 12 a13 Pracovníci nemocnice so študentkami FZKU na stáži
v Krajskej nemocnici T. Bati v Zlíne

Obrázok 14 a15 Pracovníci nemocnice so študentkami FZKU na stáži
v Krajskej nemocnici T. Bati v Zlíne
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V akademickom roku 2009/2010 nastúpila našu fakultu na študijnú mobilitu z UTB 1
študentka - Lucie Šutová. Na FZ sa pripravuje z tejto univerzity aj pracovná učiteľská mobilita
Mgr. Markéty Valentovej, ktorá ju bude realizovať v decembri.
Pre všetkých účastníkov mobilít sa snažíme vytvoriť na našej fakulte aj podmienky na
poznanie nielen našej ÚVN – fakultnej nemocnice v Ružomberku, ale aj iných zariadení, ako
sú napr. liečebné zariadenia – Liptovské liečebné kúpele v Lúčkach.
Záver

Rektorát Katolíckej univerzity pripravuje ďalšie bilaterálne dohody s riaditeľstvami a
vedeniami viacerých zdravotníckych zariadení na prípravu a realizáciu ďalších študentských
stáží. v Českej republike, Poľskej republike, Taliansku, Španielsku a vo Francúzsku.
Podmienené je to záujmom a jazykovými schopnosťami zo strany učiteľov a študentov.
Dekanát FZ KU posilňuje neustále prípravu cudzích jazykov učiteľov a študentov, aby sa
mohli aktívne zúčastniť mobilít na zahraničných univerzitách.
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OBJEKTIVIZÁCIA VÝVOJA STRESOIDNEJ SITUÁCIE VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO
NERVOVÉHO SYSTÉMU METÓDOU VARIABILITY SRDCOVEJ FREKVENCIE
SPEKTRÁLNOU ANALÝZOU

Lacko Anton, Navrátilová Monika, Lacková Lucia, Hruboň Antonín, Květenský Jozef
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotnictva, Ružomberok
Súhrn

Práca je venovaná problematike stresu a jeho fyziologickým prejavom v organizme,
a to vplyvu stresu na autonómnu reguláciu srdcovej činnosti. Na štandardnú stresovú
situáciu sa využil Stroopov test.
Potom bola vykonaná spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie s cieľom
špecifikovať dopad stresu na regulačný vplyv autonómneho nervového systému na srdcovú
činnosť. Získané údaje boli porovnané s vybrannými ukazovateľmi použitých diagnostických
metód (Stroopov test).
Kľúčové slová: Stres. Autonómny nervový systém. Variabilita srdcovej frekvencie.
Spektrálna analýza.
Summary
The study is aimed at the problems of stress and its physiological responses in the
organism, namely the influence of stress on the autonomous regulation of heart activity. In
the project realised the Stroop test.
After that, the spectral analysis of the heart rate variability was carried out aiming at
the specification of the impact of stressor used on the regulative influences of the
autonomous nervous system in the relation to the heart activity. The results obtained were
compared to selected indicators of used psychodiagnostic methods (Stroop test).
Key words: Stress. Autonomic nervous system. Heart rate variability. Spectral analysis.

U človeka sa vyvinuli všestranné obranné mechanizmy, ktoré ho chránia pred
negatívnymi vplyvmi. Za fyziologických podmienok nešpecifické i špecifické obrannoadaptačné mechanizmy reagujú na škodlivé signály primerane, čím zabezpečujú optimálny
režim životných procesov. Za patologických podmienok tieto mechanizmy sa nielen
aktivizujú, ale často aj zlyhávajú a organizmus sa na vplyv prostredia stáva ľahko
zraniteĺným. Udržiavanie homeostázy je proces vysoko dynamický, pri ktorom organizmus
neustále pohotovo reaguje na zmeny prostredia.
Stále sa zvyšuje incidencia tzv. civilizačného stresu spôsobovaného neschopnosťou
sa adaptovať na nové spoločenské podnety a zmeny ľudského myslenia, resp. na zmeny
tradičného spôsobu života. Závažnosť patologických následkov závisí jednak od konštitúcie
osobnosti, jednak od závažnosti stresoidnej udalosti (1).
Cieľom práce je objektivizácia vývoja stresoidnej situácie vo výučbovom procese.
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Súbor vyšetrených a metodika

Pri zisťovaní vplyvu psychosociálnych faktorov záťaže a stresu na človeka sa
pomocou psychologických metód sleduje reakcia vyšetrovaných jedincov na záťažové
reakcie. Za vhodnú metódu sa považuje Stroopov test (2). U 25-člennej skupiny študentov
vek 19-20 rokov) sme vykonali vyšetrenie Stroopovým testom. Pri Stroopovom teste sme
psychologickými metódami vyvolali stresový stav a posúdili u vyšetrených jedincov stupeň
odolnosti voči záťažovej situácii. Súčasťou testu je rýchlosť čítania, pomenovanie farieb
a interferencia. Táto spočíva v tom, že pri pohľade na inú farbu, ako je napísaný názov farby
(napr. slovo červená napísané zelenou farbou) má vyšetrovaný tendenciu čítať názov a nie
povedať farbu, ktorou je slovo napísané. Týmto sa pri rýchlom čítaní dostávame do
konfliktovej záťažovej situácie (je tendencia čítať slová a nie pomenovať farby). Skóre sa
udáva v sekundách. Čím sú hodnoty nižšie, tým je osobný výkon lepší. Pri interpretácii sa
porovnávajú zistené indexy s aritmetickými priemermi zistenými pre jednotlivé vekové
skupiny. Príkladom využitia pri celkovom hodnotení študenta vo výchovno- vzdelávacom
procese je posúdenie psychickej odolnosti študenta voči záťaži a to najmä v prípadoch, ak sa
jedná o problémového študenta (3).
U všetkých 25-tich študentov bola vyšetrená variácia srdcovej frekvencie (VSF)
metódou spektrálnej analýzy. Prvýkrát počas praktického zamestnania na nemocničnom
oddelení za optimálnych podmienok, druhýkrát počas odborných skúšok. Týmto sme
zaznamenali stav autonómneho nervového systému (ANS) v určitom časovom období
v pokoji a počas stresoidnej situácie.
Metóda spektrálnej analýzy umožňuje rozloženie VSF (postupnej rady 300 až 900
intervalov RR - EKG s využitím rýchlej Fourierovej transformácie) na zložku podmienenú
parasympatikom (respiračný vrchol o vysokej frekvencii v spektre-0,15-0,5 Hz) a zložku, na
ktorej sa podieľa aj sympatikus (vrcholy o nízkej frekvencii v spektre-0,05-0,14 Hz). Je to
rozloženie VSF na sínusoidy podľa frekvencie a sily ich spektier. Pokles amplitúdy
respiračných oscilácií frekvencie srdca alebo ich vymiznutie svedčí pre pokles aktivity
parasympatika. Redukcia amplitúdy oscilácií frekvencie srdca o nízkom kmitočte alebo ich
vymiznutie poukazuje na zníženú aktivitu sympatika (4,5).
Kontrolnu skupinu tvorilo 50 zdravých jedincov vek 20-30 rokov (6). Na vyšetrenie sme
používali mikropočítačový systém, určený pre telemetrické neinvazívne vyšetrenie VSF, typ
VariaCardio TF4 od Sima Media Olomouc(5).
Výsledky
Pri porovnaní skóre subtestov našej skupiny študentov pri Stroopovom teste
s priemernými hodnotami jednotlivých vekových skupín, je možno konštatovať, že hodnoty
skóre poukazujú na celkový dobrý výkon študentov (obr. 1).
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Obrázok 1 Variabilita srdcovej frekvencie vyšetrená spektrálnou analýzou u študenta
za pokojových podmienok

U všetkých študentov časové skóre pri jednotlivých subtestoch (rýchlosť čítania,
menovanie farieb a interferencia) poukazujú na mentálnu zdatnosť, psychomotorickú
pohotovosť a schopnosť zvládnuť súčasne dve i viac rozdielnych úloh. Ide o osoby pohotové,
dominantné, náročné, atď. Anticipačná úzkosť pred testom bola u všetkých študentov
zvýšená, u 5-tich z nich pretrvával menší pocit úzkosti aj po teste, čo poukazuje na pozvoľný
ústup stresoidnej reakcie (obr.2).

Obrázok 2 Variabilita srdcovej frekvencie vyšetrená spektrálnou analýzou u študenta
počas odbornej skúšky

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

158

Pri porovnaní jednotlivých ukazovateľov VSF za pokojových podmienok s hodnotami
tých istých indexov za stresoidnej situácie, ktorou bola odborná skúška sme zistili štatisticky
významné zníženie aktivity parasympatika (pokles hodnoty HF zložky spektra p <0,001),
a prevahu sympatika (LF zložky spektra).
Diskusia
Vo vyšetrovanom súbore študentov je pozitívny vzťah medzi zvýšenou hladinou
anxiety (prítomná anticipačná úzkosť pred testom) a dobrým výkonom v Stroopovom teste,
čo je dôkazom úspešného sa vyrovnania so stresoidnou situáciou, pri zvýšenej mobilizácii
úsilia podať dobrý výkon. U všetkých bola pozitívna motivácia k učeniu. Práve motivácia
k činnosti predstavuje komplexnú osobnostnú premennú, ovplyvňovanú ďalšími faktormi, ako
sú kognitívne schopnosti, motorická pohotovosť, sociálne atribúty, atď.
Srdcová frekvencia a jej zmeny sú citlivým ukazovateľom funkcie autonómneho
nervového systému (ANS). Zmeny tonizácie sínusového uzla sympatikom a vagom
zaznamenávame ako variabilitu srdcovej frekvencie (obr. 3,4).
Metóda citlivo zaznamenáva zmeny variability srdcovej frekvencie a teda vplyv autonómneho
nervového systému na obehový systém (7).

Obrázok 3 Variabilita srdcovej frekvencie vyšetrená spektrálnou analýzou u učiteľa
(normálny nález).
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Obrázok 4 Zmenená variabilita srdcovej frekvencie u učiteľa
(obraz možného chronického stresu?)
Záver

Psychodiagnostické osobnostné dotazníky zisťujú určité stabilné črty v štruktúre
osobnosti. Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie metódou spektrálnej analýzy poukazuje
na stav ANS (sympatika a parasympatika) za aktuálnej situácie. Použitie psychologických
metód spolu s vyšetrením VSF spektrálnou analýzou sa zdá byť vhodnou kombináciou,
vzájomne sa doplňujúcich vyšetrovacích metód využiteľných v medicínskej, psychologickej
i pedagogickej praxi.
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VYUŽITIE KONCEPTU BAZÁLNEJ STIMULÁCIE V KLINICKEJ PRAXI

Lehotská Mária1, Krčmářová Zuzana2
1

Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
2
VOP, Nováky

Bazálna stimulácia (BS) predstavuje uznávaný pedagogicko-ošetrovateľský koncept.
Koncept bol vyvinutý špeciálnym pedagógom Andreasom Fröhlichom v 70. rokoch 20
storočia. Zaoberal sa prevažne podporou senzorickej komunikácie u detí s ťažkými
kombinovanými somatickými a intelektovými zmenami.
Koncept BS tak umožnil deťom s ťažkým psychosomatickým postihnutím rozvoj
osobnosti a výrazne zlepšil ich komunikáciu so svojím okolím. Prof. Fröhlich nadviazal na
túto veľmi úspešnú komunikáciu s deťmi na báze somatickej, vestibulárnej a vibračnej
komunikácie. Dosiahnuté výsledky sa následne stali stimulom pre mnohých odborníkov, aby
sa BS začali zaoberať a dokázali tak deťom skvalitniť prežívanie ich života a to najmä
v oblastiach vnímania vlastného tela a v nácviku rôznych pohybových vzorcov v zmysle
sebaobsluhy (Friedlová, 2003).
Fröhlich vychádza z myšlienky Piageta, že prvé formy komunikácie sú
senzomotorické. Senzomotoriku v tejto súvislosti chápeme ako výmenný proces medzi
motorikou a percepciou. Senzomotorikou označuje aktivity, ktoré sa neskôr týkajú vnímania,
držania tela (svalový tonus), a pohybu. Senzomotorická inteligencia predstavuje schopnosť
riešiť praktické problémy prostredníctvom spomínaných
aktivít. K podobnej situácii
dochádza u ľudí, ktorí vplyvom úrazu, alebo ochorenia skĺzli do nižších vývojových štádií,
neovládajú reč a jedinou formou komunikácie sa stáva senzomotorika (Fröhlich, 1998).
Do ošetrovateľskej praxe koncept zaviedla prof. Christel Beinstein v osemdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia. Začala spolupracovať s prof. Fröhlichom a spoločne
modifikovali problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o ľudí, ktorých schopnosť vnímania,
komunikácie a pohybu je obmedzená alebo zmenená. Spolu vyvinuli ošetrovateľský koncept
na báze konceptu Bazálnej stimulácie. Aplikáciou konceptu do ošetrovateľskej starostlivosti
preukázala úspešnosť tohto komunikačného, interakčného a vývoj podporujúceho konceptu,
ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb v intenzívnej medicíne (Friedlová, 2007,
Friedlová, 2005).
Bazálna stimulácia patrí v zemiach Európskej únie k najpopulárnejším konceptom
v ošetrovateľstve. V mnohých krajinách EU je etablovaný do učebných osnov či študijných
programov pre zdravotníkov a v klinickej praxi s ním pracuje väčšina pracovísk (Friedlová,
2005).
V Českej republike je zahrnutý aj vo Vyhláške MZ ČR o stanovení činnosti náplne
všeobecnej sestry v Zbierke zákonov č. 424/2004, § 4, odst. h.
Na Slovensku je plné uplatnenie bazálnej stimulácie do istej miery limitované
odbornou nepripravenosťou, zaužívanými postupmi, ale nie je podporený ani legislatívne.
Indikácie k využitiu bazálnej stimulácie v klinickej ošetrovateľskej praxi sú pomerne
široké: zmeny v oblasti vnímania, hybnosti a komunikácie. Významné miesto koncept zaujal
predovšetkým v starostlivosti o nedonosené deti a v starostlivosti o ľudí s poruchami
vedomia.
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Známy je v tejto súvislosti výrok prof. Zieglera: “Zotrvávanie v apalickom stave nie je
len defektný stav, ale je to predovšetkým výsledok nedostatočnej komunikácie a stimulácie!“
Bazálna stimulácia sa ukazuje ako efektívna aj u pacientov s umelou pľúcnou
ventiláciou, v režime „weaning“ – odvykanie od UPV, pri pocitoch izolácie,
u dezorientovaných, nekľudných, hemiplegických pacientov, terminálne chorých ale aj
u obyvateľov domovov dôchodcov (Fröhlich, 1998 in Krčmářová, 2009).
Vychádza z poznania, že človek je schopný v každej situácii vnímať aspoň niektorým
zo svojich zmyslov.
Kontinuálna stimulácia zmyslových orgánov podľa konceptu bazálnej stimulácie
umožňuje vznik nových dendritických spojení v mozgu a novú neuronálnu organizáciu jeho
určitých regiónov (Pickenhein, 2000). Plasticita nervového systému umožňuje reverzibilitu
funkčných zmien.
Pokiaľ je prostredie z akýchkoľvek dôvodov málo podnetné, dochádza k senzorickej
deprivácii. Ľudia s ťažkými zmenami v oblasti hybnosti, či s poruchami vedomia sú
obmedzení vo svojich aktivitách. Neschopnosť vykonať pohyb vedie k podnetovej deprivácii.
Dlhodobá hospitalizácia vedie aj k sociálnej deprivácii (Pickenhein, 2000).
Málo podnetné prostredie s nedostatkom senzorických podnetov a pohybovej aktivity
redukuje prísun informácií k človeku. Vnímanie telesného obrazu a následne svojho okolia
sa zhoršuje a vedie k poruchám orientácie na vlastnom tele a tiež v okolí. Môžu tiež nastať
ťažké zmeny vlastnej identity. Fröhlich tento proces nazýva ako degeneratívna habituácia.
To znamená, že psychika aj vnímanie sa nastavili na jednotvárnosť (Unterlagen für
Weiterbildung, 2003 in Friedlová, 2005).
Fröhlich (1998) hovorí v tejto súvislosti o sekundárnom poškodení mozgu na základe
masívnej podnetovej deprivácie (Friedlová, 2005).
Z funkčného hľadiska však nie je až tak významný prípadný úbytok neurónov, ale
dôležitejšiu rolu zohráva reorganizácia a postupné znižovanie hustoty dendritickej
arborizácie predovšetkým kôrových neurónov (Langmeier, 1998).
Bazálna stimulácia podporuje ľudské vnímanie na bazálnej rovine. Ak dôjde
k poškodeniu ktoréhokoľvek so zmyslov je nutné u týchto ľudí cielene podporovať vnímanie
tými zmyslami, ktoré sú zachované a tie zmysly, ktoré sú insuficientné cielenou stimuláciou
podporiť v ich činnosti (Nydahl, Bartoszek, 2003, Krčmářová, 2009).
U ľudí s poruchami vedomia (coma vigille, perzistentný vegetatívny stav,
permanentný vegetatívny stav) sa komunikácia odvíja vo forme rannej komunikácie.
Najrannejší spôsob komunikácie (ešte v prenatálnom období) predstavuje vestibulárna,
vibračná a somatická stimulácia.
Bazálna stimulácia vychádza aj z poznatkov fyzioterapie, predovšetkým z Bobath
konceptu. Jeho základom je inhibícia spasticity a patologických pohybových vzorcov
a facilitácia fyziologických pohybových vzorcov. Ak pravidelne opakujeme fyziologické
pohybové vzorce – predstavujú prísun podnetov – dochádza k vytvoreniu nových dráh
a dendritických sietí (to platí aj pre stimuláciu v iných oblastiach vnímania: olfaktorickej,
optickej, auditívnej, orálnej, taktilnej, somatickej a vibračnej ).
Každý človek má nárok na to, aby mu boli poskytované aspoň niektoré so stimulov,
ktorých sa mu dostávalo pred ochorením či úrazom.
Najnáročnejšou úlohou ošetrovateľskej starostlivosti je pochopiť potreby pacienta,
poznať a porozumieť jeho štýlu komunikácie a na základe toho mu poskytnúť priestor pre
orientáciu, istotu a ďalší rozvoj jeho osobnosti. Bazálna stimulácia tak stavia ošetrovateľskú
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starostlivosť, predovšetkým základnú, na celkom inú úroveň – dáva jej terapeutickú
relevanciu. Nezastupiteľný význam má práca s autobiografickou anamnézou a integráciou
príbuzných do starostlivosti (Friedlová, 2003, Friedlová, 2005).
Alternatívne postupy v ošetrovateľstve sú vo všeobecnosti vnímané ako
kontroverzné. Koncept BS je na jednej strane veľmi populárny, na druhej strane zatracovaný
predovšetkým pre nedostatok skúseností s jeho aplikáciou. V praxi sa ale nachádza
množstvo pacientov, pre ktorých by uplatnenie konceptu malo svoje opodstatnenie.
Ciele prieskumu:
- Poukázať na možnosti využitia BS v praxi.
- Identifikovať problémy, ktoré bránia efektívnemu využitiu BS
- Poukázať na doterajšie skúsenosti s aplikáciou konceptu.
- Porovnať dosiahnuté výsledky s aplikáciou konceptu BS v SR a ČR
(vo vybraných zariadeniach).
Súbor a metódy:
Na získanie údajov sme použili empirickú metódu zberu informácií – dotazník.
Dotazník umožňuje získanie pomerne veľkého množstva informácií za pomerne krátky čas.
Zároveň je zaručená anonymita respondentov.
Dotazník obsahoval 22 položiek, z toho 16 položiek nadväzujúcich na problémy
prieskumu a 6 kategorizačných položiek.
Vzhľadom na limitovaný rozsah príspevku vo výsledkoch uvádzame len vybrané
položky.
Prieskumný súbor tvorili dva sledované súbory:
Prvý sledovaný súbor tvorili sestry z vybraných zariadení v SR:
- Detské kardiocentrum Bratislava (DKC) – 35 respondentov.
- Senior centrum Bratislava – 12 respondentov.
- Neurologická jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) Trenčín –12 respondentov.

Druhý sledovaný súbor tvorili sestry z vybraných zariadení v ČR:
- Anesteziologicko – resuscitačná klinika (ARK) Fakultná nemocnica s poliklinikou
(FNsP) Ostrava – Poruba – 35 respondentov.
- Neurologická jednotka intenzivní péče (JIP) FNsP Ostrava – Poruba – 12
respondentov.
- Dům Léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa (DLBsH) Rajhrad – 12 respondentov.
Všetci respondenti boli oboznámení s cieľom dotazníka a boli im poskytnuté všetky
potrebné informácie pre jeho vyplnenie. Návratnosť dotazníka bola 85 % - ná. Výber
respondentov bol zámerný pre oba sledované súbory. Vybrali sme zariadenia, v ktorých
aplikujú koncept BS. Zámerný výber sme volili vzhľadom k tomu, že sledované súbory boli
veľmi špecifické. Využívanie konceptu bazálnej stimulácie je obmedzené len na vybrané
pracoviská (predovšetkým v SR).
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Časová organizácia a priebeh prieskumu:
Prieskum prebiehal v mesiacoch september 2008 – január 2009. Dotazníky boli
distribuované na vybrané pracoviská v SR a v ČR. Ich distribúcia prebiehala kombinovanou
formou.
Pred začatím nášho prieskumu sme realizovali pilotnú štúdiu u absolventov kurzu BS
na Trenčianskej univerzite. Po realizácii pilotáže sme distribuovali dotazníky do vybraných
zariadení.
Výsledky:
Bazálna stimulácia nachádza svoje uplatnenie predovšetkým u pacientov s poruchami
vedomia v oboch sledovaných súboroch. Bližšie údaje o uplatnení konceptu poskytuje
tab. 1.
Tabuľka 1 Využitie BS
SR

Využitie BS

ČR

n

%

n

%

A

poruchy vedomia

34

68

32

64

B
C
D

demencie
vegetatívne stavy
terminálne stavy

6
10
-

12
20
-

14
4

28
8

50

100

50

100

Spolu

Položka, ktorou sme zisťovali u ktorých pacientov respondenti využívajú bazálnu stimuláciu
bola otvorená, ale aj napriek tomu respondenti uviedli len niektoré z doporučených indikácií
jej využitia. Predpokladáme, že výsledky sú do istej miery ovplyvnené aj charakterom práce
vo vybraných zariadeniach.
Jedným z cieľov nášho prieskumu bolo identifikovať prekážky, ktoré bránia efektívnemu
využitiu konceptu v praxi. Tabuľka 2 poukazuje na najčastejšie prekážky uplatnenia konceptu
so strany samotných sestier, tak ako ich uvádzajú respondenti.
Tabuľka 2 Prekážky zo strany sestier
Prekážky zo strany sestier
A
B
C

nedostatok vedomostí
nedostatok skúseností
iné
Spolu

SR

ČR

n

%

n

%

30
28
4

48
45
7

10
40
-

20
80
-

62

100

50

100

Ako najčastejšiu prekážku uplatnenia konceptu v praxi uvádzali respondenti v oboch
sledovaných súboroch predovšetkým nedostatok vedomostí a skúseností s konceptom
bazálnej stimulácie.
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Tab. 3 poukazuje na najčastejšie prekážky uplatnenia konceptu v praxi zo strany vedúcich
pracovníkov.
Tabuľka 3 Prekážky zo strany vedúcich pracovníkov
Prekážky zo strany vedúcich
pracovníkov
A
B
C
D

nedostatočná informovanosť
podhodnocovanie účinnosti BS
nedostatočné personálne
a materiálne podmienky
iné
Spolu

SR

ČR

n

%

n

%

20
13

38
25

4
6

7
11

14

27

44

82

5

10

-

52

100

54

100

Ako môžeme vidieť v tab. 3 v praxi sa stále stretávame predovšetkým s nedostatočnou
informovanosťou a podhodnocovaním účinnosti bazálnej stimulácie aj so strany vedúcich
pracovníkov. Zaujímavé je vyjadrenie pomerne veľkého počtu respondentov
o nedostatočnom materiálnom a personálnom vybavení pracovísk, ktoré bráni implementácii
konceptu, preto že bazálna stimulácia nekladie osobité nároky na materiálne vybavenie.
Tab. 4 uvádza návrhy respondentov, ktoré by mali uľahčiť zavádzanie konceptu do klinickej
praxe.
Tabuľka 4 Návrhy pre uľahčenie zavádzania BS do praxe
Zavádzanie konceptu BS do praxe by uľahčilo
A
B
C
D
E
F

odborná pripravenosť všetkých
pracovníkov (kurzy)
materiálne, personálne, organizačné
podmienky
vyčlenenie sestier k tejto činnosti
lektori, ktorí by realizovali zaškoľovanie
personálu na pracovisku
zavedenie BS do učebných osnov
iné
Spolu

SR

ČR

n

%

n

%

43

38

43

46

33

30

12

13

-

-

6

7

-

-

18

19

30
6

27
5

14

15

112

100

93

100

V tejto otázke mohli respondenti uvádzať aj viac možností. Za najprínosnejšie pre
implementáciu konceptu do klinickej praxe považujú respondenti predovšetkým odbornú
pripravenosť personálu v oboch sledovaných súboroch.
V tab. 5 uvádzame najvyužívanejšie techniky bazálnej stimulácie v praxi. K podobným
výsledkom sme dospeli aj v ďalšej položke kde sme zisťovali účinnosť jednotlivých techník.
Je samozrejmé, že najvyužívanejšie techniky sa potom respondentom javili aj ako
najefektívnejšie.
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Tabuľka 5 Techniky BS
SR

Najúčinnejšie techniky BS
A
B
C
D
E
F
G
H

ČR

n

%

n

%

techniky somatickej stimulácie
techniky vestibulárnej stimulácie
techniky vibračnej stimulácie
techniky optickej stimulácie
techniky auditívnej stimulácie
techniky orálnej stimulácie
techniky olfaktorickej stimulácie

43
15
17
10
16
20

31
11
12
7
11
14

26
4
14
5
24
12

25
4
14
5
24
12

9

6

3

3

techniky taktilno – haptickej stimulácie

11

8

13

13

138

100

101

100

Spolu

Ako najvyužívanejšie aj najefektívnejšie techniky v oboch sledovaných súboroch boli
hodnotené techniky somatickej stimulácie. Naopak najmenej využívané a za súčasne
najmenej efektívne techniky označili respondenti techniky olfaktorickej stimulácie.
Tabuľka 6 uvádza dosiahnuté úspechy pri uplatnení konceptu v praxi.
Tabuľka 6 Skúsenosti s efektívnosťou BS
Skúsenosti s aplikáciou
BS
A
B
C

návrat do
normálneho života
minimálny / žiadny
neurologický deficit
iné
Spolu

SR

ČR

n

%

n

%

15

25

50

33

10

17

75

50

35

58

25

17

60

100

150

100

V položke kde mali respondenti vypísať najväčšie úspechy pri aplikácii konceptu do praxe sa
až 15 % respondentov z prvého a až 33 % z druhého sledovaného súboru (ČR) stretlo
s prípadom kedy aplikácia bazálnej stimulácie prispela k návratu pacienta do bežného života.
Až 17 % respondentov so SR a 50 % respondentov s ČR zaznamenalo u niektorých svojich
pacientov pri aplikácii BS minimálny/žiadny neurologický deficit, aj napriek nepriaznivej
počiatočnej prognóze.
Ďalšie pozitívne efekty aplikácie bazálnej stimulácie ako ich popisujú respondenti (v tab.
zaradené pod iné) sú nasledovné: zníženie stresu pacienta, upokojenie, zlepšenie kontaktu
a komfortu, zníženie pôvodného deficitu, udržanie súčasného stavu, zlepšenie
sebestačnosti, zvýšenie kvality života na maximálne možnú úroveň.
V rámci tejto položky mali respondenti uviesť stručný popis prípadu, kedy pri aplikácii
BS dosiahli najvýraznejší efekt. Ďalej uvádzame niektoré so skúseností našich respondentov
(nakoľko sa jedná o autentické vyjadrenia našich respondentov uvádzame ich v priamej reči):
Prvý sledovaný súbor (SR):
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„Zníženie stresu pacienta, lepší stav po neurologickej stránke asi po 2-3 týždňoch BS po
zaškolení mamičky používa aj doma, 10 – mesačné dievčatko, ktoré sme kŕmili cez
perkutánnu endoskopickú gastrostómiu (PEG) a postupne po stimulácii kvapkaním mlieka na
jazyk – sa naučilo papať cez fľašu. Asi 2 týždne to trvalo kým jedla každé 4 hodiny celú
dávku z fľaše“.
„Dieťa s vrodenou chybou srdca (vek 1 mesiac)– do niekoľkých dní návrat do bežného života
vo veľkej miere využívaná taktilno – haptická stimulácia“.
„Prípad 22 ročného pacienta s diagnózou subarachnoidálny hematóm 4 týždne aplikovaná
BS – návrat do bežného života“.
Úspechy aplikácie v ČR:
„Prípad 26 ročnej ženy v 26. týždni tehotenstva, bezvedomie na podklade intracerebrálnej
hemorhagie v pravo s prevalením do 3. a 4. komory. 39 dní aplikovaná BS. v 36. týždni
tehotenstva bola gravidita ukončená sectio caesare. Narodil sa zdravý chlapec s hmotnosťou
2 700 g a dĺžkou 46 cm. Úplný návrat pacientky do normálneho života, dokonca si podala
prihlášku na vysokú školu“.
„Vek si presne nepamätám približne 30 – 40 rokov stav po kraniotraume, aplikovaná BS 2
mesiace – minimálny neurologický deficit, návrat do bežného života“.
„Prípad 33 ročného muža, stav po úspešnej resuscitácii s hypoxickým poškodením mozgu
aplikovaná BS 2 mesiace – návrat do bežného života s minimálnym neurologickým
deficitom“.
„Prípad 38 ročného pacienta, aneuryzma – vďaka BS návrat do bežného života“.
„Polytrauma (22 ročný muž) na 12. deň je schopný podať ruku, s pomocou sa naje, snaží sa
spolupracovať“.
„Prípad 22 – ročnej ženy, psychoorganický syndróm, malígna srdcová arytmia – úspešne
resuscitovaná – apalický stav. BS využívaná 4 mesiace – zlepšenie k úplnému vedomiu
a čiastočnej sebestačnosti – odoslaná do rehabilitačného ústavu“.
„Prípad 30 ročnej ženy, spontánne krvácanie do mozgu, aplikovaná BS 2 mesiace – návrat
do normálneho života, bez žiadneho neurologického deficitu“.
„Približne 38 – ročný stav po utopení – apalický syndróm – doba aplikácie 2 mesiace,
schopný hovoriť, orientovaný, naje sa sám, zatiaľ na vozíčku, ale preložený do
rehabilitačného ústavu“.
„Epidurálny hematóm (35 ročný muž), 12 h interval od vzniku príčiny do operačnej liečby, 21
dní aplikovaná BS návrat do normálneho života“.
„Stav po autonehode (36 ročný muž), apalický syndróm, 2 týždne aplikovaná BS (foto,
hudba, časté návštevy príbuzných, podávanie iba obľúbeného jedla, parfém). Po 2 týždňoch
prvýkrát prehovoril, začal sa viditeľne zlepšovať, odpovedal na jednoduché otázky, potom
preložený za účelom liečby v hyperbarickej komore - Ostrava – Fifejdy“.
„Ťažká kraniotrauma 22 ročnej ženy, rozvíjajúci sa apalický syndróm, aplikovaná BS – po 2
mesiacoch sa prebrala a hovorí“.
„ Stav po úraze elektrickým prúdom (20 ročný muž), popáleninová trauma na tele 40%, edém
a kontúzia mozgu. Kvadruplegický. Diagnostikovaný apalický syndróm. Aplikovaná BS,
zároveň aj pacient absolvoval hyperbarickú komoru. Po 2. týždňoch odstránený
permanentný močový katéter, pacient močil do močovej fľaše, po 4. týždni odstránená
tracheostomická kanyla pacient začal opäť hovoriť, stravu prijíma per os, myslenie
a spolupráca výrazne napreduje, hybnosť i napriek intenzívnej rehabilitácii sa lepší veľmi
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pomaly, po 5. týždňoch pacient sedí v invalidnom vozíku – preložený do rehabilitačného
ústavu“.

Tabuľka 7 a graf 1 zobrazujú doterajšie výsledky s aplikáciou konceptu v klinickej
ošetrovateľskej praxi.
Tabuľka 7 Výsledky aplikácie BS
SR

Výsledky aplikácie BS
A
B
C
D

ČR

n

%

n

%

pozitívne a veľmi účinné
nevidia výsledky
nie je možnosť hodnotiť výsledky
iné

44
6
-

88
12
-

45
1
4

90
2
8

Spolu

50

100

50

100

Doterajšie výsledky aplikácie konceptu v praxi v SR hodnotilo až 44 respondentov (88 %)
ako pozitívne a veľmi účinné. Iba 6 respondentov (12 %) sa vyjadrilo, že nemôžu hodnotiť
výsledky, pre krátkosť využívania BS na ich pracovisku. V ČR 45 respondentov (90 %)
hodnotí výsledky aplikácie ako pozitívne a veľmi účinné, 1 respondent (2 %) sa vyjadril, že
nevidí výsledky a 4 respondenti (8 %) uviedli, že majú ešte málo výsledkov na vyvodenie
relevantných záverov.
90

%

88

90

80
70
60
50
40

SR
SR

30
20

12

10
0

0
A

B

8
0

2
C

0
D

Graf 1 Výsledky aplikácie konceptu do klinickej praxe
Diskusia
Pôvodne sme plánovali našu prieskumnú vzorku vytvoriť z respondentov pracujúcich
na anesteziologicko – resuscitačných oddeleniach. Monitorovali sme zariadenia v SR, kde
pracujú s týmto konceptom. Zistili sme, že v SR je minimálna sieť zariadení, či už
zdravotníckych alebo sociálnych. Vzhľadom na zistené skutočnosti a obmedzené použitie BS
na Slovensku sme distribuovali dotazníky do zariadení, kde pracujú s týmto konceptom.
Rozhodli sme sa, že budeme realizovať prieskum v rôznych zariadeniach, kde pritom
môžeme aj poukázať na široké využitie BS v praxi. Jedným z cieľov nášho prieskumu bolo
poukázať na možnosti využitia BS v praxi. Naši respondenti v oboch sledovaných súboroch
najviac využívajú BS u pacientov s poruchami vedomia.
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Myslíme si, že výsledky môžu byť čiastočne ovplyvnené aj charakterom práce na
vybraných pracoviskách a väčším percentuálnym zastúpením respondentov z intenzívnej
starostlivosti.
BS má svoje uplatnenie v intenzívnej starostlivosti pri kraniocerebrálnych
poraneniach, komatóznych stavoch, cievnych mozgových príhodách, u apalických stavov,
v geriatrii (Morbus Alzheimer), v starostlivosti o nedonosené deti (Nydahl, 2003).
Ako uvádza Fröhlich (1998) využitie BS je žiadúce u pacientov v bezvedomí, na UPV,
s kraniocerebrálnym poranením a hypoxiou, u pacientov s pocitmi izolácie (pri aplikácii
chemoterapie) a pod.
Prvky BS môžeme využiť v rôznych oblastiach medicíny, napr. v intenzívnej
medicíne, v starostlivosti o nedonosené deti, geriatrii, onkológii, neurológii, Indikácie na
uplatnenie BS sú univerzálne. Je použiteľná u každého pacienta, ktorý je určitým spôsobom
ťažko chorý alebo oslabený.
Ďalším z cieľov nášho prieskumu bolo identifikovať problémy, ktoré bránia
efektívnemu využitiu BS v praxi.
Skúmali sme s akými prekážkami sa respondenti stretli pri zavádzaní BS zo strany
sestier a zároveň vedúcich pracovníkov. Ako najväčšiu prekážku zo strany sestier pri
zavádzaní konceptu do praxe respondenti v SR uviedli nedostatok vedomostí, takto sa
vyjadrilo až 48 % respondentov. K zaujímavým výsledkom sme dospeli v 2. sledovanom
súbore, kde 80 % respondentov ako prekážku uviedlo nedostatok skúseností. Pričom
prieskumom sme zistili, že v ČR až 96 % sestier má absolvovaný kurz BS, z toho 50 % aj
základný aj nadstavbový kurz BS.
Myslíme si, že na Slovensku môžu byť výsledky ovplyvnené aj tým, že výučba na
školách nie je súčasťou osnov v takom rozsahu ako v Čechách. Odborná nepripravenosť
a zaužívané postupy môžu byť limitujúcim faktorom efektívneho využívania BS v praxi.
Zároveň si myslíme, že väčšie skúsenosti s konceptom v ČR sú podmienené aj legislatívnou
úpravou.
V ČR je koncept od roku 2004 integrovaný do tematického plánu pre študijný program
zdravotnícky asistent na SZŠ a je zohľadnený vo Vyhláške MZ ČR o stanovení činnosti
všeobecnej sestry v Zbierke zákona č. 424/2004, § 4. odstavec h .
Podľa Kadučákovej (2007) implementáciou BS do vzdelávacieho procesu sa rozšíri
autonómna ošetrovateľská prax pre poskytovanie individuálnej, efektívnej a humánnej
ošetrovateľskej starostlivosti.
Aj napriek výsledkom nášho prieskumu, kde
jedným z limitujúcich faktorov
implementácie konceptu do praxe je podľa našich respondentov, nedostatočné materiálne
vybavenie, nepovažujeme ho za rozhodujúci faktor. Skôr za limitujúci faktor pokladáme
odbornú nepripravenosť a podhodnocovanie účinnosti konceptu
Pri práci nie sú potrebné žiadne nadštandardné pomôcky, či prístroje, ale iba
vyškolený personál, pochopenie a spolupráca všetkých členov tímu (Friedlová, 2007).
Prikláňame sa k názoru Magurovej, ktorá uvádza: „BS vyžaduje chuť a vzájomnú
súhru celého personálu, pričom najdôležitejšia je spolupráca a integrácia rodiny do
ošetrovateľskej starostlivosti“ (www.zsf.osu.cz).
Za prínosné by sme považovali pôsobenie lektorov aj priamo na pracovisku. Túto
skutočnosť by považovalo za prínos 18 respondentov z druhého sledovaného súboru.
Jedným z faktorov, ktorý bráni rýchlemu šíreniu konceptu je monopolné postavenie
lektorskej pozície Inštitútu bazálnej stimulácie v Českej Republike. Jeho riaditeľka PhDr.
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Karolína Friedlová je jedinou certifikovanou lektorkou bazálnej stimulácie pre Čechy
i Slovensko. Rakúsko disponuje viac než stovkou lektorov. (www.bazalni-stimulace.cz).
Treba však podotknúť, že koncept BS nie je založený iba na výške vzdelania, ale aj
na empatii každého zdravotníka (Wolffová, 2006).
Ďalším naším cieľom bolo poukázať na doterajšie skúsenosti s aplikáciou konceptu
a porovnať dosiahnuté výsledky s aplikáciou BS v SR a v ČR.
Prieskumom sme zistili, že v SR sa najviac preferuje somatická stimulácia, ktorú
uviedlo 42 respondentov (20 %). Najmenej využívaným druhom BS je olfaktorická stimulácia.
V ČR je najvyužívanejšou opäť somatická stimulácia a najmenej využívanou vibračná
stimulácia.
BS využíva veľa prvkov a vlastných techník, ktorými u pacienta dosahujeme
somatickú, taktilno-haptickú, vestibulárnu, vibračnú, orálnu, optickú, olfaktorickú a auditívnu
stimuláciu. Všetky tieto stimulačné intervencie sa odvíjajú od dokonalého poznania
pacientovej biografickej anamnézy. Ide o vysokokvalifikovaný pokus prispôsobiť sa životnej
situácii pacienta a poskytnúť mu v jeho aktuálnej životnej situácii vhodné stimuly (Fröhlich,
1998).
Práve pomerne málo využívaná olfaktorická stimulácia sa podľa výskumov
renomovaných odborníkov považuje za veľmi efektívnu.
Procházková (2007) uvádza, že zvlášť výrazná pre stimuláciu pamäťovej stopy
a asociačných funkcií mozgu je čuchová stimulácia. Prepojenie čuchových dráh s limbickým
systémom má veľmi úzky vzťah k citovému zafarbeniu stimulácie a hlbokej pamäťovej stope.
Olfaktorickú stimuláciu je vhodné taktiež aplikovať v snahe pomôcť pacientovi orientovať sa
v danej situácii (v demencii, vigilnej kóme).
Stimuláciou jednotlivých ľudských zmyslov dochádza k znovu podnecovaniu
príslušných nervových komplexov, dochádza k vyvolaniu spomienok, ktoré poskytujú
nervovému systému nové impulzy, ktoré následne pomáhajú stimulovať rehabilitáciu
a vlastnú organizáciu mozgu. Takto cielená stimulácia je ale možná iba na základe získania
kvalitnej autobiografickej anamnézy pacienta a integrácii príbuzných do starostlivosti
(Pinckenhain, 1998 in www.bazalni-stimulace.cz).
Aj napriek tomu, že techniky olfaktorickej stimulácie uvádza minimum respondentov,
myslíme si, že v praxi sa využíva viac. Je využívaná napríklad pri kúpeli, kde pacient používa
svoje toaletné potreby a súčasne vníma ich vôňu. Rovnako je to aj pri podávaní stravy, kde
súčasne prebieha stimulácia optická, orálna, olfaktorická a taktilno – haptická.
Zistili sme aj nedostatočné využitie techník orálnej stimulácie (v SR 14 % a v ČR 12
%).
Zvlášť pozitívne stimuly v oblasti ústnej dutiny vedú k intenzívnej stimulácii vnímania.
Lokalizácia chuťového centra sa nachádza v blízkosti vigilneho centra. Orálna a olfaktorická
stimulácia silne prekrvuje región pre ústa a tým zároveň susedné vigilne centrum
(Procházková, 2007).
Wolffová (2007) uvádza, že používajú na oddelení pediatrickej resuscitačnej
a intenzívnej starostlivosti orálnu stimuláciu - podľa autobiografickej anamnézy (napr.
malinová šťava) k prebudeniu pred extubáciou. Deti sa pri tomto postupe budia
z farmakologického útlmu veľmi rýchlo, nenásilne, extubácia prebieha bez komplikácií, bez
dráždenia dýchacích ciest a predovšetkým bez nutnosti ďalšej kyslíkovej terapie.
Respondenti v SR aj v ČR uvádzali, že využívajú iniciálny dotyk ako samozrejmosť.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

170

Iniciálny dotyk je technika somatickej stimulácie. Používa sa ako vstupná brána pre
začiatok a koniec každého výkonu.
Podľa autorov (Friedlová, 2006, Procházková, 2007b) iniciálny dotyk a dotyk samotný
je pre pacienta veľmi dôležitý. Je to najjednoduchšia neverbálna komunikácia. Ruky sú
sprostredkovateľom vzťahu medzi pacientom a sestrou.
Veľa zdravotníkov, a to nie iba lekárov, ale aj sestier, pristupuje k tomuto konceptu
s výsmechom a pohŕdaním.
Vadí Vám smreková vetvička zavesená nad lôžkom chorého? Viete ten, ktorý tu leží
v bezvedomí bol lesník a miloval lesy vôňu stromov a zvuk praskajúcej vetvy. Nikto nemôže
vytušiť, ktorý impulz z vonkajšieho prostredia naštartuje aktivitu v zdravej časti mozgového
tkaniva a preberie na seba funkciu poškodeného tkaniva (Wolffová, 2006).
Aplikácia BS u jednotlivých pacientov má rôzny časový horizont nástupu prvého
zlepšenia. Záleží od dostupnosti a vhodnosti použitia stimulov. ktoré sa mu dostávajú,
a ktorý stimul je natoľko silný a posunie človeka dopredu.
Myslíme si, že menej pozitívnych výsledkov s aplikáciou v SR môže byť do určitej
miery ovplyvnené aj tým, že u nás sa s BS začalo pracovať neskôr než v ČR. U nás sa BS
postupne etabluje a nemá ešte celkom za sebou fázu presviedčania o efektívnosti.
Preškolenosť sestier je oveľa nižšia (60 %) ako v ČR (96 %). Na Slovensku nie je BS
legislatívne upravená a nie sú vymedzené kompetencie sestry pri aplikácii BS v praxi.
V ČR respondenti poukazovali na chýbanie nadväznosti
aplikácie na iných
pracoviskách, kde preložia pacienta. Zaujímavé je, že to uviedli práve iba v ČR, kde je
predsa len širšia sieť pracovísk, ktoré pracujú s BS. Ani jeden respondent v SR niečo také
neuviedol aj napriek tomu, že sieť pracovísk kde BS využívajú je úplne minimálna.
Wolffová (2006) uvádza, že BS je vhodné začleniť do ošetrovateľských aktivít na
všetkých stupňoch nemocníc a sociálnej starostlivosti. Nutným predpokladom je však
preškolený personál, spolupráca všetkých členov zdravotníckeho tímu a zapojenie
príbuzných do starostlivosti.
Zavedenie BS do praxe prispelo k skvalitneniu ošetrovateľskej starostlivosti,
k zlepšeniu výsledného zdravotného stavu a k zlepšeniu kvality života.
V obidvoch sledovaných súboroch hodnotia respondenti doterajšie výsledky aplikácie BS
v praxi ako pozitívne a veľmi účinné.
Záver

Je nevyhnutné konštatovať, že získané výsledky nemožno generalizovať (aj
vzhľadom na zámerný výber, obmedzený počet respondentov a pomerne krátku dobu
využívania konceptu v praxi) a platia len pre sledovaný súbor respondentov, ale aj tak majú
istú výpovednú hodnotu. Problematika bazálnej stimulácie je veľmi špecifická a značne
rozsiahla. Vyžaduje si predovšetkým komplexnejší prístup riešenia na medicínsko –
ošetrovateľskej úrovni.
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EDUKÁCIA SESTIER A LEGISLATÍVA V OŠETROVATEĽSTVE

Lengyelová Anna, Hudáková Paulína
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberku
Úvod
„Edukácia ako výchova a vzdelávanie je predovšetkým v poslednom desaťročí
zdôrazňovaná ako samozrejmá súčasť profesionálnej činnosti sestry. Sestry ako
najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov sú v bezprostrednom kontakte
s osobami zdravými aj chorými a ich rodinnými príslušníkmi. Sestry musia byť schopné
aktívne pôsobiť na zdravotné uvedomenie, teda na utváranie a formovanie uvedomelého
a zodpovedného správania a konania jedinca i skupiny v záujme podpory, zachovania
a obnovy zdravia nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v komunite. Sestry by mali byť
pripravené okrem iných rolí sestry aj na plnenie roly edukátorky vo všetkých formách
zdravotnej starostlivosti“ (Magerčiaková, 2007).
Obsah

Okrem potreby až povinnosti zdravotníka vzdelávať sa celoživotne, zo zákona
vyplýva aj fakt, že zdravotníci nemajú vzdelávať iba seba, ale aj pacientov, klientov, širokú
verejnosť. Túto činnosť môžu vykonávať v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zákon člení
minimálne na ambulancie a ústavy zdravotnej starostlivosti. Aby edukovanie bolo kvalitné, je
vo vzdelávaní sa, potrebné vychádzať a opierať sa aj o nasledujúce zákony, nariadenia
vlády, vyhlášky či výnosy.
• Zákon č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Zákon č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Zákon č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Nariadenie vlády č. 322/2006 Z. z.
o spôsobe
ďalšieho
vzdelávania
zdravotníckych
pracovníkov,
sústave
špecializačných študijných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
v znení č. 211/2007 Zbierky zákonov.
• Nariadenie vlády č. 742/2004 Z. z.
o odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
• Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
• Vyhláška MZ SR č. 31/2006 Z. z.
o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie.
• Výnos MZ SR č. 07440/2006-SL zo 17.3.2006,
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•

•

ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií
v pôsobnosti MZ SR.
Výnos MZ SR č. 04765/2006-SL zo 12.4.2006,
ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné
študijné programy.
Vyhláška MZ SR č. 465/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení
o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

Povinnosťou zdravotníckych pracovníkov ustanovenou zákonom je sústavne sa
vzdelávať. Sestry a iní zdravotnícki pracovníci si preto musia zvyšovať a prehlbovať odbornú
spôsobilosť, aby po celý čas vykonávania praxe udržiavali krok s rozvojom vedy i nových
pracovných postupov (Slezáková, 2008).
Okrem vyššie spomenutých povinnosti, ošetrovateľská prax podľa Zákona 576/2004
Z.z. § 2 odstavec 15, písmeno c) zahŕňa aj „výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu
a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti.“
Kde je možné napĺňať túto ošetrovateľskú prax? Zdravotná starostlivosť sa poskytuje
ako ambulantná starostlivosť všeobecná, špecializovaná, ústavná starostlivosť a lekárenská
starostlivosť (576/2004 Z.z., § 7, odst. 1, písmeno a, b, c). Z tohto odstavca nám vyplýva, že
aspoň v týchto oblastiach je potrebné pacientom edukáciu poskytovať.
Zákon 576/2004 Z. z., § 8, odstavec 1 a 4 upresňuje kedy hovoríme o ambulantnej
starostlivosti.
(1) Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje
nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.
Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom
prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje (ďalej len „domáca
starostlivosť“).
(4) Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou
odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu, je domáca ošetrovateľská
starostlivosť.“
Ústavnú starostlivosť bližšie charakterizuje v tom istom zákone 576/2004 Z. z. § 9.
(1) Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe
a) odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité
poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo
b) rozhodnutia súdu.
(9) Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná
asistentka
a) poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o ošetrovateľskej starostlivosti
a o ďalšom ošetrovateľskom postupe.“
Aby sa vykonávanie edukačnej činnosti neobmedzilo iba na ambulancie
a nemocničné lôžka, je vhodné poukázať aj na znenie Zákona 578/2004 Z. z. § 7 odstavec 2
a 3.
(2) Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:
a) ambulancia,
b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c) stacionár,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

174

d) poliklinika,
e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g) mobilný hospic.
(3) Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:
a) nemocnica
1. všeobecná,
2. špecializovaná,
b) liečebňa,
c) hospic,
d) dom ošetrovateľskej starostlivosti,
e) prírodné liečebné kúpele,
f) zariadenie biomedicínskeho výskumu.“
Ako už bolo vyššie uvedené, zdravotnícky pracovník má zo zákona určité povinnosti.
Vyplýva to zo Zákona 578/2004 Z. z. § 80.
„§ 80 Povinnosti zdravotníckeho pracovníka
(1) Zdravotnícky pracovník je povinný
a) poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol
ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť
podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,
b) sústavne sa vzdelávať,
c) oznámiť údaje na zápis do registra a oznamovať zmenu údajov (§ 63 ods. 2),
d) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a s etickým kódexom [§ 52 ods. 2 písm. a)].“
Záver
„K všeobecným povinnostiam zdravotníckeho pracovníka patrí profesionálna
starostlivosť o zdravie jednotlivca v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému
životu od jeho počiatku až do konca, s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.
Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať
a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám a mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť,
rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie,
morálnu a rozumovú úroveň a povesť pacienta. Zdravotnícky pracovník je povinný za
všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach byť nezávislý, zodpovedný
a spoľahlivý“ (Vallová, 2007).
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POHĽAD OŠETROVATEĽSTVA NA PREŽÍVANIE STRESU
U CHIRURGICKÉHO PACIENTA

Magerčiaková Mariana
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Úvod

Chirurgické ochorenie alebo úraz s indikáciou operačného výkonu sú pre pacienta
záťažovou situáciou. „Zhoršením zdravotného stavu sa človek dostáva do záťažovej situácie.
Doteraz relatívne fungujúce procesy sa ukazujú ako nie celkom dostatočné na zvládanie
zmenenej situácie. Týka sa to tak fyziologických, ako aj psychických procesov“ (Křivohlavý,
1995, s. 97). „Na chirurgického pacienta pôsobí rad rôznych stresorov psychickej povahy
(strach pred operáciou, strach z rôznych vyšetrovacích metód, strach z očakávanej bolesti,
ale aj samotná hospitalizácia atď.), aj povahy somatickej (bolesti, krvné straty- anémia,
hypoglykémia, hypoxémia, infekcia, ale aj stresory počas operácie: manipulácia s orgánmi,
viscerálne reflexy, podchladenie orgánov a iné)“ (Černý, Kružliak, 1998, s. 16- 17). V tejto
súvislosti niektorí autori upozorňujú na problematiku stresu u chirurgického pacienta
a nevyhnutnosť eliminácie stresorov, resp. stresogénnych faktorov v ošetrovateľskej praxi.
„Nevenovanie pozornosti psychickému stavu chorého môže byť príčinou mnohých
problémov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť diagnostický a liečebný proces“ (Morovicsová,
2007, s. 16). Posledné psychoanalytické výskumy chirurgickej operácie oprávnene
poukazujú na to, že rovnako silný ako fyzický je aj psychický stres
(http://www.vusnet.ru/biblio/archiv). Neriešený stres u chirurgického pacienta môže mať
negatívne dôsledky na hojenie operačnej rany aj celé obdobie rekonvalescencie. Súčasťou
ošetrovateľskej starostlivosti o chirurgických pacientov by malo byť aj zameranie na
elimináciu stresogénnych faktorov, tento fakt je v praxi podceňovaný a nie je mu venovaná
dostatočná pozornosť.
Ciele práce
V našom výskume sme sa zamerali na zistenie najčastejších stresogénnych faktorov
a prežívanie stresu u chirurgických pacientov v predoperačnom a pooperačnom období.
Cieľom výskumu bolo tiež zmapovať prejavy a intenzitu stresu u chirurgických pacientov.
Metodika a súbor
Na získanie relevantných údajov o výskyte najčastejších stresogénnych faktorov,
prejavoch a intenzite stresu u chirurgických pacientov bola použitá metóda empirického
výskumu- neštandardizovaný dotazník, ktorý obsahoval 31 položiek. Z celkového počtu
položiek bolo 11 zatvorených, 13 polootvorených a 7 kategorizačných.
Výskumný súbor pacientov tvorilo 448 pacientov s chirurgickým ochorením alebo
po úraze hospitalizovaných na chirurgickom klinickom pracovisku, u ktorých bol realizovaný
operačný výkon. Výber respondentov bol zámerný. Zaraďujúce kritériá boli absolvovaný
operačný výkon v rámci súčasnej hospitalizácie, pooperačné obdobie, spolupracujúci pacient
(bez kognitívnej poruchy), vek od 18 rokov neobmedzene. Respondenti boli vo veku od 18
do 86 rokov, priemerný vek respondentov bol 50 rokov. Vo výskumnom súbore pacientov
bolo 254 žien a 194 mužov. Najviac- 198 respondentov malo stredoškolské vzdelanie
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s maturitou, 132 respondentov stredoškolské vzdelanie bez maturity, 75 respondentov
vysokoškolské vzdelanie a 43 respondentov základné vzdelanie. Z celkového počtu
respondentov bolo 271 hospitalizovaných z dôvodu plánovaného operačného výkonu,
naopak 142 respondentov podstúpilo náhlu operáciu a 35 bolo chirurgicky liečených pre
úraz.
Zber empirických údajov bol uskutočnený v období mesiacov máj až september 2008
vo 8 zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike, a to na chirurgických oddeleniach
alebo klinikách nemocníc v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Martine, Prešove, Ružomberku,
Trenčíne, Veľkom Krtíši a Zvolene. Pri realizácii výskumu bolo rozdaných 535 dotazníkov pre
pacientov, vrátených bolo 468 dotazníkov. Návratnosť bola 87 %. Počet dotazníkov pre
štatistické spracovanie predstavoval 448.
Prezentácia výsledkov
Tabuľka 1 Prežívanie stresu v súvislosti s operačným výkonom
Možnosti odpovede

n

%

kumul. %

Áno, rovnako pred operáciou aj po
operácii

152

33,9

33,9

Áno, viac pred operáciou ako po operácii

189

42,2

76,1

Áno, viac po operácii ako pred operáciou

28

6,3

82,4

Nie

55

12,3

94,6

Neviem posúdiť

24

5,4

100,0

Spolu

448

100,0

42,2 % respondentov potvrdzuje, že prežívali stres viac pred operačným výkonom než po
ňom, 33,9% respondentov prežívalo stres rovnako pred aj po operačnom výkone, 6,3 %
respondentov viac po operácii ako pred ňou. Iba 12,3 % respondentov neprežívalo stres
v súvislosti s operačným výkonom a 5,4 % respondentov nevie tento fakt posúdiť.
Tabuľka 2 Operačný výkon ako telesná aj duševná záťaž pre človeka
Možnosti odpovede

n

%

kumul. %

Áno

389

86,8

86,8

Nie

24

5,4

92,2

Neviem posúdiť

35

7,8

100,0

Spolu

448

100,0

86,8 % pacientov zastáva názor, že každý operačný výkon predstavuje pre človeka telesnú,
ale aj duševnú záťaž, túto skutočnosť nevie posúdiť 7,8 % pacientov a iba 5,4 % pacientov si
myslí, že operačný výkon nie je psychickou a fyzickou záťažou pre človeka.
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Tabuľka 3 Intenzita prežívaného stresu
Možnosti odpovede

n

%

kumul. %

Žiadny

29

6,5

6,5

Mierny

134

29,9

36,4

Stredný

186

41,5

77,9

Silný

89

19,9

97,8

Neznesiteľný

10

2,2

100,0

Spolu

448

100,0

Na otázku týkajúcu sa intenzity prežívaného stresu v súvislosti s operačným
najviac- 41,5 % pacientov uvádza, že prežívali stres strednej intenzity, 29,9 %
prežívalo stres miernej intenzity, 19,9 % pacientov prežívalo silný stres
respondentov dokonca neznesiteľný stres. Iba 6,5 % pacientov stres pred
operačnom výkone neprežívalo.

výkonom
pacientov
a 2,2 %
alebo po

Tabuľka 4 Stresogénne faktory pred operačným výkonom
Stresogénny faktor

%

Strata súkromia

10,3

Neznáme prostredie

11,4

Obmedzenie pohyblivosti

15,6

Poškodenie zdravia alebo riziko smrti

17,6

Odlúčenie od rodiny a blízkych

17,9

Trvalé následky operačného výkonu, zmeny na tele

23,7

Anestézia (narkóza)

30,1

Bolesť po operácii

32,4

Komplikácie počas alebo po operácii

42,9

Samotný operačný výkon a jeho úspešnosť

59,4

Ako najčastejšie stresogénne faktory pred absolvovaním operačného výkonu pacienti
označili samotný operačný výkon a jeho úspešnosť (59,4 %), komplikácie počas alebo po
operácii (42,9 %), bolesť po operácii (32,4 %), anestéziu (30,1 %) a trvalé následky
operačného výkonu, resp. zmeny na tele (23,7 %).
Tabuľka 5 Stresogénne faktory po operačnom výkone
Stresogénny faktor

%

Nutnosť zmeny zamestnania

3,8

Prostredie pooperačnej izby

6,3

Problémy pri vykonávaní práce

6,3
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Stresogénny faktor

%

Strata súkromia

10,9

Odlúčenie od rodiny

15,4

Zmeny na tele po operácii

16,3

Nemožnosť vykonávať bežné denné činnosti

16,7

Výsledok histologického vyšetrenia

23,0

Bolesť v mieste operačnej rany

41,5

Riziko komplikácií

56,7

Ako najčastejšie stresogénne faktory po absolvovanom operačnom výkone pacienti uviedli
riziko komplikácií (56,7 %), bolesť v mieste operačnej rany (41,5 %) a výsledok
histologického vyšetrenia (23,0 %).
Tabuľka 6 Prejavy stresu
Prejav stresu

%

Hnev

2,46

Agresivita

3,13

Nadmerné fajčenie

5,13

Nerozhodnosť

7,81

Plač

15,0

Strata chuti do jedla

16,3

Uzavretosť

18,5

Búšenie srdca

27,9

Nespavosť

32,8

Strach alebo úzkosť

66,1

Strach alebo úzkosť uviedli pacienti ako najčastejší prejav ich stresového stavu (66,1 %).
Ako ďalší častý prejav stresu bola uvádzaná nespavosť (32,8 %) a búšenie srdca (27,9 %).
Ďalšie menej frekventované prejavy stresu sú uvedené v tabuľke 6.
Analýza výsledkov výskumu
•

Rozdiely v prežívaní stresu z hľadiska pohlavia pacientov- t. j. porovnanie
prežívania stresu u mužov a u žien. Na základe výsledkov výskumu môžeme
konštatovať, že rozdiel priemerov je štatisticky významný a priemerne vyššiu intenzitu
stresu priznávajú ženy (tabuľka 7, 8 a graf 1).
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Tabuľka 7 Prežívanie stresu z hľadiska pohlavia pacientov
Pohlavie
Prežívanie stresu

Áno, rovnako pred operáciou
aj po operácii
Áno, viac pred operáciou ako
po operácii
Áno, viac po operácii ako
pred operáciou
Nie
Neviem posúdiť
Spolu

Spolu

Muži

Ženy

32,0%

35,4%

33,9%

35,1%

47,6%

42,2%

8,2%

4,7%

6,3%

19,1%

7,1%

12,3%

5,7%

5,1%

5,4%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi2=19,64 P=0,001 => rozdiel % muži vs. ženy (zelené vs. červené) je štatisticky významný
100%
90%
80%
70%

5,1%
7,1%
4,7%

5,7%
19,1%
8,2%

nie

60%
50%

neviem posúdiť

47,6%

áno, viac po operácii ako pred
operáciou

35,1%

40%

áno, viac pred operáciou ako po
operácii

30%
20%
10%

32,0%

35,4%

M

Ž

áno, rovnako pred operáciou aj po
operácii

0%

Graf 1 Prežívanie stresu z hľadiska pohlavia pacientov
Tabuľka 8 Prežívanie stresu z hľadiska pohlavia pacientov
Pohlavie

Muži
Ženy
Spolu

x

n

sd

2,60
2,98
2,81

194
254
448

0,895
0,873
0,902

F=20,64 P=0,000 => rozdiel priemerov je štatisticky významný; priemerne vyššiu intenzitu
stresu priznávajú ženy
•

Rozdiely v rámci vzdelania pacientov a prežívania stresu- t. j. či má vzdelanie
vplyv na mieru prežívania stresu a typ stresogénnych faktorov. Pri porovnávaní
prežívania stresu z hľadiska vzdelania zisťujeme štatisticky nevýznamný rozdiel
priemerov (tabuľka 9 a 10).
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Tabuľka 9 Prežívanie stresu z hľadiska vzdelania pacientov
Vzdelanie
Prežívanie stresu

Áno, rovnako pred
OP aj po OP
Áno, viac pred OP
ako po OP
Áno, viac po OP ako
pred OP
Nie
Neviem posúdiť

Spolu

ZŠ

SŠbM

SŠsM

VŠ

Spolu

34,9%

32,6%

34,8%

33,3%

33,9%

44,2%

36,4%

43,4%

48,0%

42,2%

7,0%

6,1%

5,6%

8,0%

6,3%

4,7%

18,2%

11,6%

8,0%

12,3%

9,3%

6,8%

4,5%

2,7%

5,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi2=12,5 P=0,4 => štatisticky nevýznamný rozdiel
Tabuľka 10 Prežívanie stresu z hľadiska vzdelania pacientov
Vzdelanie

ZŠ
SŠbM
SŠsM
VŠ
Spolu

x

n

sd

2,81
2,70
2,82
2,99
2,81

43
132
198
75
448

1,052
0,906
0,892
0,814
0,902

F=1,58 P=0,19 => nevýznamný rozdiel priemerov
Poznámka: ZŠ- základné vzdelanie, SŠbM- stredoškolské vzdelanie bez maturity, SŠsMstredoškolské vzdelanie s maturitou, VŠ- vysokoškolské vzdelanie, OP- operačný výkon
• Rozdiely v prežívaní stresu vzhľadom na počet hospitalizácií pacientovzisťovali sme, či napríklad opakované hospitalizácie majú vplyv na prežívanie stresu.
Aj v tomto prípade sme zistili štatisticky nevýznamný rozdiel priemerov (tabuľka 11).
Tabuľka 11 Prežívanie stresu z hľadiska počtu hospitalizácií pacientov
Prežívanie stresu

Áno, rovnako pred operáciou aj po
operácii
Áno, viac pred operáciou ako po operácii
Áno, viac po operácii ako pred operáciou
Nie
Neviem posúdiť
Spolu

x

n

sd

2,35

152

2,053

2,31
2,25
2,47
2,42
2,34

189
28
55
24
448

1,963
1,936
1,730
1,909
1,955

F=0,1 P=0,98 => štatisticky nevýznamný rozdiel priemerov
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Pearsonov korelačný koeficient => -0,1 P=0,029- vzťah medzi premennými je veľmi mierne
negatívny (vyššie hodnoty jednej premennej sú spájané s nižšími hodnotami druhej).
Korelácia je štatisticky významná, ale zároveň veľmi nízka (blízka 0 oveľa viac ako 1).
• Rozdiely v prežívaní stresu pri plánovaných alebo náhlych operačných
výkonoch- ako ukazuje tabuľka 12 a 13, v tomto prípade ide o štatisticky významný
rozdiel priemerov.
Tabuľka 12 Prežívanie stresu pri plánovaných a náhlych operačných výkonoch
Prežívanie stresu

Áno, rovnako pred
operáciou aj po operácii
Áno, viac pred operáciou
ako po operácii
Áno, viac po operácii ako
pred operáciou
Nie
Neviem posúdiť

Spolu

Plánovaná
operácia

Náhla
operácia

Úraz

Spolu

32,8%

31,0%

54,3%

33,9%

47,2%

38,7%

17,1%

42,2%

4,4%

10,6%

2,9%

6,3%

10,7%

14,8%

14,3%

12,3%

4,8%

4,9%

11,4%

5,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi2=22,3 P=0,004 => štatisticky významný rozdiel
Tabuľka 13 Prežívanie stresu pri plánovaných a náhlych operačných výkonoch
Typ operácie

Plánovaná operácia
Náhla operácia
Úraz
Spolu

x

n

sd

2,75
2,99
2,60
2,81

271
142
35
448

0,884
0,919
0,881
0,902

F=4,55 P=0,011 => štatisticky významný rozdiel priemerov
Diskusia
Stres je súčasťou nášho každodenného života. Problematike stresu sú venované
práce mnohých autorov, ktorí upozorňujú na jeho negatívne (distres) alebo pozitívne
(eustres) účinky na ľudský organizmus. „Dlhotrvajúci alebo opakujúci sa duševný stres môže
viesť k zhoršeniu obranyschopnosti organizmu, dochádza k častejším somatickým
ochoreniam“ (Rozsypalová a kol., 2003, s. 49). Pokusy prispôsobiť sa trvalej prítomnosti
stresora môžu človeka natoľko telesne vyčerpať, že sa stane menej odolným voči chorobe.
Chronický stres môže vyvolať telesné poruchy, môže tiež poškodiť imunitný systém a znížiť
odolnosť organizmu voči vírusom a baktériám (Atkinson a kol., 2003). Stres nie je len
sprievodný fenomén človeka v bežnom živote, ale zvláštnu pozornosť si zasluhuje po vzniku
ochorenia alebo úrazu. „Každé ochorenie vyvoláva u pacienta určitú psychickú odozvu,
subjektívne prežívanie a hodnotenie choroby a jej následkov. Individuálna reakcia chorého
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na chorobné príznaky, jeho postoj k chorobe a zdraviu, ako aj všetky ostatné psychologické
faktory môžu ovplyvniť liečbu, priebeh choroby i výsledný stav, preto sa musia pri
starostlivosti o pacienta zohľadniť“ (Tesařová in Kolektív autorov, 2003, s. 100). „Chorý
prežíva pocit neistoty a ohrozenia života. Trpí nielen fyzickými bolesťami, ale aj úzkosťou
z predpokladaného ohrozenia svojej prítomnej aj budúcej existencie“ (Kapr, Müller, 1986, s.
53). Medzi ochorenia sprevádzané stresom patria aj chirurgické ochorenia alebo úrazy
s indikáciou operačnej terapie. „Chirurgický výkon, tak ako každý výraznejší nociceptívny
podnet infekčnej alebo neinfekčnej povahy, je sprevádzaný kaskádou neurohumorálnych
zmien, odohrávajúcich sa na nervovej, endokrinnej a imunologickej úrovni, ktoré nešpecificky
odrážajú stresovú odpoveď organizmu na operačnú traumu. Komplex týchto dejov, súhrnne
nazývaný syndróm pooperačnej imunosupresie, ovplyvňuje tak vlastný priebeh
pooperačného hojenia rany, ako aj pravdepodobne frekvenciu pooperačných infekčných
komplikácií alebo riziko rozvoja zvyškovej nádorovej choroby u onkologických pacientov“
(Maruna a kol. 2002, s. 359). Nielen samotný operačný výkon sprevádzaný operačnou
traumou má vplyv na pooperačný stav pacienta, ale aj jeho psychické prežívanie.
„Dysbalancia imunitnej odpovede po chirurgickom výkone má komplexnú etiológiu. Jedným
z opomínaných, ale dôležitých faktorov, ktorý určuje jej priebeh, je psychoemotívny stres.
Z doterajších výsledkov vyplýva, že psychoemotívny stres sa uplatňuje podobnými
neurohumorálnymi a imunitnými mechanizmami ako vlastná operačná trauma a vedie
k útlmu bunkovej imunity“ (Maruna a kol., 2002, s. 359). Mastiliaková (1999, s. 10) uvádza,
že „stres/ distres zvyšuje náchylnosť osôb ku chorobám a každý chorý človek prežíva tak
somatickú, ako aj psychickú nerovnováhu. Somatická nerovnováha vytvára psychickú
nerovnováhu a psychická nerovnováha vytvára nerovnováhu somatickú“. Prežívanie stresu
potvrdili aj pacienti v rámci nášho výskumu. Celkom 82,4 % pacientov potvrdilo, že prežívali
alebo prežívajú stres v súvislosti s absolvovaným operačným výkonom, a to rovnako pred
operáciou aj po operácii (33,9 %), viac pred operáciou ako po operácii (42,2 %) alebo viac
po operácii ako pred operáciou (6,3 %), pričom najčastejšie uvádzaná intenzita stresu bola
stredná (41,5 %). Zároveň väčšina pacientov (86,8 %) zastáva názor, že každý operačný
výkon predstavuje pre človeka telesnú, ale aj duševnú záťaž. Morovicsová (2007, s. 5)
uvádza podobné výsledky, pričom „prítomnosť psychických problémov v predoperačnom
období uviedlo 66,6 % pacientov“.
Faktor, ktorý vyvoláva stres, je stresogénny faktor alebo stresor. U chirurgického
pacienta ide o kombináciu fyziologických (bolesť, sťažené dýchanie a podobne)
a psychologických stresorov (ohrozenie, nebezpečenstvo, trauma, informačné preťaženie,
atď.) (Kolektív autorov, 1987). Zvláštnu kategóriu stresorov tvorí tzv. sociálny stres, ako je
napríklad nemožnosť prispôsobiť sa určitému sociálnemu prostrediu, strata spoločenského
postavenia a podobne (Sociologický ústav ČSAV, 1994). V našej skupine respondentovpacientov dominovali medzi uvádzanými stresogénnymi faktormi v období pred operáciou
samotný operačný výkon a jeho úspešnosť (59,4 %), komplikácie počas alebo po operácii
(42,9 %), bolesť po operácii (32,4 %), anestézia (30,1 %) a trvalé následky operačného
výkonu alebo zmeny na tele (23,7 %). V pooperačnom období uvádzali pacienti ako
najčastejšie stresogénne faktory riziko komplikácií (56,7 %), bolesť v mieste operačnej rany
(41,5 %) a výsledok histologického vyšetrenia (23 %). Ako uvádza Larsen a kol. (1998, s.
521) „podrobná informácia o pooperačnej bolesti, vrátane jej trvania a možnosti liečby,
znižuje u mnohých pacientov potrebu pooperačnej aplikácie analgetík“. Pacienti uvádzali vo
svojich odpovediach viaceré stresogénne faktory pôsobiace na chirurgického pacienta.
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„Akútne chorí jedinci v nemocnici sú vystavení mnohým stresorom súčasne. Človek, ktorý je
v nemocnici, je vystavený mnohým udalostiam, ktoré na neho kladú výrazné emocionálne
nároky“ (Richards, Edwards, 2004, s. 50). Stres z dôvodu choroby alebo poranenia
vyžadujúceho operačný výkon môže mať rozhodujúci vplyv na emocionálny stav človeka
(Sharma, 2009, in http://www.mindpub.com/art246.html). Výskyt stresogénnych faktorov
a ich typy u jednotlivých pacientov sa líšia v závislosti od celkového stavu pacienta, typu
operačného výkonu a jeho naliehavosti, ako aj od ďalších aspektov.
Stres môže mať somatické, psychické a behaviorálne prejavy. Medzi najčastejšie
prejavy stresového stavu pacienti zaradili strach alebo úzkosť (66,1 %), nespavosť (32,8 %)
a búšenie srdca (27,9 %). Naše výsledky potvrdzuje aj Morovicsová (2006, s. 179), ktorá
uvádza, že „ochorenie predstavuje pre chorého náročnú životnú situáciu, s ktorou sa musí
vyrovnať, neraz v krátkom časovom období. V prevažnej miere vyvoláva u chorého
nepríjemné emotívne stavy, akými sú strach, úzkosť a smútok“. Poznanie prejavov stresu je
prioritným v eliminácii stresogénnych faktorov u pacienta, ako aj v pomoci pacientom pri
zvládaní stresu. „Pomoc ľuďom zhodnotiť ich rozsah a možnosti voľby spôsobu zvládania
stresu vo vzťahu k ich zdraviu je primárnou funkciou ošetrovateľstva“ (Mastiliaková, 1999, s.
110).
Záver

Stres a jeho dôsledky sú často skloňované slová v súvislosti s hektickým spôsobom
života, ktorý kladie na človeka zvýšené nároky. Svoju aktuálnosť nadobúda stres a jeho
determinanty aj pri výskyte chirurgických ochorení alebo úrazov, ktoré veľmi často vznikajú
z plného zdravia a menia životnú situáciu pacienta na prechodné či trvalé obdobie. Sestry na
chirurgických pracoviskách sú pre pacienta väčšinou prvou a jedinou ľudskou oporou, ktorú
má k dispozícii v perioperačnom období, nakoľko sú v kontakte s pacientom najčastejšie.
A práve ony majú široké možnosti eliminácie stresogénnych faktorov. Aby sa však v praxi
mohli venovať tejto oblasti, musia vedieť, či a do akej miery pacient stres prežíva, čím je
determinovaný a aké môže mať prejavy. V tejto oblasti môže sestrám (a teda aj pacientom)
z chirurgických pracovísk pomôcť dôsledné uplatňovanie metódy ošetrovateľského
procesu, aby táto metóda nebola len formálnou záležitosťou, ale metódou, ktorá má prispieť
k individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti s ohľadom na potreby konkrétneho
pacienta. Ošetrovateľská dokumentácia by mala obsahovať aj formulár pre dôsledné
posúdenie pacienta z hľadiska prežívania stresu, resp. prítomnosti stresogénnych faktorov.
Ošetrovateľskú starostlivosť nie je možné chirurgickému pacientovi poskytovať bez
holistického prístupu so súčasným zohľadňovaním veku, typológie pacienta a jeho
kultúrnych špecifík. Pri posudzovaní chirurgického pacienta prežívajúceho stres je často
dôležitá či priam nevyhnutná spolupráca s jeho podpornými osobami, a tiež tímová alebo
multidisciplinárna spolupráca (napr. s ošetrujúcim lekárom, klinickým psychológom).
Samozrejmou súčasťou starostlivosti o chirurgického pacienta je efektívna komunikácia
vrátane psychoterapeutického prístupu a dôsledná edukačná činnosť.
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OSOBNÝ POSTOJ SESTIER K VLASTNÉMU ZDRAVIU

Majerníková Ľudmila1, Rokošná Mária2, Obročníková Andrea1
1

Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulta zdravotníctva
2
FNsP J. A. Reimana v Prešove

Abstrakt
Profesia sestry kladie mimoriadne nároky na jej psychiku, telesný stav, na osobnosť
sestry, ovplyvňuje nielen jej pracovný a súkromný život, ale tiež aj možnosť uspokojovania jej
základných životných potrieb. Výsledky výskumov pracovnej záťaže sestier ukazujú, že toto
povolanie patrí k vysoko rizikovým s častým výskytom civilizačných ochorení. Zvýšená
psychická záťaž sestier vedie neraz k syndrómu vyhorenia. V povolaní sestry ako u
pomáhajúcej profesie je tento trend stúpajúci, preto v príspevku prezentujeme nami zistené
postoje, ktoré v našej vzorke najčastejšie zaujímajú sestry k vlastnému zdraviu, aký vplyv má
ich práca na ich zdravie a životosprávu a ako sa vyrovnávajú so stresom a záťažovými
situáciami súvisiacimi s ich prácou.
Kľúčové slová: Sestry. Zdravie. Životný štýl. Stres. Syndróm vyhorenia. Mobbing.
Ergonómia. Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci.

Základná filozofia ošetrovateľstva sa odvíja od umenia a ochoty zdravotníckych
pracovníkov rozpoznať nedostatočnú sebestačnosť pacientov v uspokojovaní potrieb
a v pomoci, vzniknutý deficit saturovať, aby chorí neboli vystavovaní zbytočným záťažovým
stavom. Takto individuálne poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť vedie nie len
k spokojnosti pacientov ale aj k ovplyvneniu ich spolupráce a k motivácii a k zodpovednosti
za svoje zdravie. Ako je na tom sestra, ktorá sa podieľa na saturácii neuspokojených potrieb
iných? Väčšina sestier pracuje v trojzmennej prevádzke s často nepravidelnou dĺžkou
pracovnej doby so striedaním služieb, v špecifických pracovných podmienkach. Denný režim
a záťaž sestier sú variabilné. Životný štýl, práca a odpočinok sú nevyvážené. Veľmi ťažko sa
dodržiava aspoň občasná pravidelnosť v činnostiach a rituáloch života bežnej rodiny s deťmi,
v súžiti s blížnym (Drozdová, 2005, s. 49). Z toho to dôvodu sme realizovali výskum v oblasti
osobného postoja sestier k vlastnému zdraviu v Prešove.
Cieľ práce: Zistiť ako sestry dodržiavajú zásady správnej životosprávy vo
svojom živote.
y Hypotéza č. 1: Predpokladáme, že pre väčšinu sestier má ich práca negatívny
vplyv na ich stravovanie.
y Hypotéza č. 2: Predpokladáme, že väčšina sestier sa zúčastňuje preventívnych
prehliadok.
y Hypotéza č. 3: Predpokladáme, že pre väčšinu sestier je ich povolanie hlavným
zdrojom stresu.
Nášho prieskumu sa zúčastnilo 106 respondentov (sestier) z rôznych oddelení FNsP
J. A. Reimana v Prešove (tab. 1), ale aj z iných zdravotníckych zariadení. Priemerný vek bol
36 rokov. Najviac respondentov bolo zastúpených vo vekovej kategórii 31 – 40 rokov (41%)
a 20 – 30 rokov (29%).
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Tabuľka 1 Oddelenie na ktorom sestry pracujú

Počet respondentov

Percentuálne
zastúpenie

Novorodenecké

11

10 %

Geriatrické

13

12 %

Interné

19

18 %

KAIM

8

8%

Hematologické

4

4%

Traumatologické

5

5%

Gynekologicko - pôrodnícke

9

8%

ADOS

8

8%

Ambulantná zložka

6

6%

Iné

23

21 %

Spolu

106

100 %

Oddelenie

Tabuľka 2 Vek sestier
Počet respondentov
31
44
25
6
106

Vek respondentov
20 - 30 rokov
31 - 40 rokov
41 - 50 rokov
51 - 60 rokov
Spolu

Percentuálne zastúpenie
29 %
41 %
24 %
6%
100 %

V celej vzorke sú najviac zastúpené sestry s bakalárskym vzdelaním, čo predstavuje
52 %. Sestry, ktoré absolvovali strednú zdravotnícku školu, mali zastúpenie 24 %, sestry
s vyšším odborným vzdelaním 16 % a sestry s magisterským vzdelaním mali zastúpenie 8%.
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Obrázok 1 Grafické znázornenie vzdelania sestier

Z celkového počtu sestier boli najviac zastúpené sestry s dĺžkou praxe 11 – 20 rokov,
čo predstavuje 40 %. Sestry s dĺžkou praxe 1 – 10 rokov mali zastúpenie 27 %, sestry
s dĺžkou praxe 21 – 30 rokov 25 % a najnižšie zastúpenie mali sestry s dĺžkou praxe 31 – 40
rokov, a to 8 %.
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Obrázok 2 Grafické znázornenie dĺžky praxe sestier
Stravovanie a práca sestier
Čo sa týka vplyvu práce sestier na ich stravovanie, až 51 % sestier nám uviedlo, že
ich práca má negatívny vplyv na ich stravovanie, 25% sestier uviedlo možnosť skôr áno (tab.
2).
Tabuľka 3 Negatívny vplyv práce na stravovanie
Počet
respondentov

Percentuálne
zastúpenie

Áno

53

51 %

Skôr áno

27

25 %

Skôr nie

13

12 %

Nie

13

12 %

Odpoveď

Spolu
106
100 %
Sestry uviedli nedostatok času na jedlo, nepravidelnosť v stravovaní a taktiež
nevytvorené pracovné podmienky na stravovanie. Ďalšia otázka, ktorá nám potvrdila
hypotézu č.1 bola otázka č.8, ktorá sa týkala využívania možnosti stravovania na
pracovisku. 37 % sestier uviedlo, že nikdy nevyužíva možnosť stravovania na pracovisku
a 27 % sestier ju využíva zriedka. Na porovnanie môžeme uviesť výsledok výskumu Evy
Chocenskej, ktorý sa realizoval v Čechách, a bol zameraný na výživu sestier. Na otázku „
Kam chodíte na oběd ?“ 61 % sestier uviedlo zamestnanecké stravovanie (jedáleň), pričom
nám iba 16% sestier udalo, že stále využíva možnosť stravovania na pracovisku. Dôvodov,
prečo sestry nevyužívajú možnosť stravovania na pracovisku nám 45 % sestier uviedlo
nedostatok času, 18% málo personálu na pracovisku, takže sestry nemôžu odísť
z pracoviska, 16% ich uviedlo nevytvorené podmienky na stravovanie. Na porovnanie
u Chocenskej na otázku „Pokud v práci nejíte, proč?“ až 82 % sestier udalo ako dôvod
nedostatok času.
Hypotéza č.1 – Predpokladáme, že pre väčšinu sestier má ich povolanie
negatívny vplyv na ich stravovanie sa nám potvrdila.
Dodržiavanie pravidelných lekárskych prehliadok
Predpoklad, že väčšina sestier navštevuje preventívne prehliadky sa nám potvrdil, čo
je pozitívne zistenie. Praktického lekára navštevuje 26 % sestier stále, 36 % zvyčajne.
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Stomatológa navštevuje stále 73 % opýtaných sestier, 15 % sestier zvyčajne. Gynekológa
navštevuje 54 % opýtaných sestier stále, 21 % zvyčajne.
Hypotéza č.2 – Predpokladáme, že väčšina sestier sa zúčastňuje preventívnych
prehliadok sa nám potvrdila.
Stres a práca sestry
Ako sme predpokladali, pre väčšinu sestier je ich povolanie najväčším zdrojom
stresu, čo nám potvrdilo až 65 % opýtaných sestier. Najväčším zdrojom stresu v ich
zamestnaní je psychická záťaž, čo nám potvrdilo 53 % sestier. Pre 24 % sestier je hlavným
zdrojom stresu v ich zamestnaní fyzická záťaž. Zaujímavé zistenia sme zaznamenali u 15 %
opýtaných sestier, ktoré v otázke č.14 uviedli možnosť iné. Najčastejšie uvádzali ako
najväčší zdroj stresu v zamestnaní - zlé medziľudské vzťahy na pracovisku, zlú organizáciu
práce a tiež aj príliš veľký tlak zo strany nadriadených. Zaujímavé odpovede nám uviedli
sestry aj na otázku, aké techniky využívajú pri vyrovnávaní sa so stresom (otázka č.15). 33
% ich uviedlo ako spôsob vyrovnávania sa so stresom komunikáciu s blízkym človekom, 25
% opýtaných sestier využíva spánok, 23 % záujmy a záľuby, 8 % využíva šport. Negatívnym
zistením bolo, že 6 % sestier sa vyrovnáva so stresom fajčením.
V našom prieskume sme zistili, že pracovné prostredie v súvislosti so stresom vníma
13 % opýtaných sestier pozitívne, 42 % sestier neutrálne a 45 % ho vníma negatívne. 26 %
sestier vníma pracovné prostredie negatívne pre interpersonálne problémy, 23 % pre
nevhodné pracovné podmienky a tiež 23 % pre psychickú a fyzickú záťaž. 7 % sestier vníma
pracovné prostredie negatívne pre zlú organizáciu práce, 7 % pre veľké množstvo práce,
a 4 % sestier pre príliš veľkú zodpovednosť.
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Obrázok 3 Grafické znázornenie najväčšieho zdroju stresu sestier
Hypotéza č.3 – Predpokladáme, že pre väčšinu sestier je ich povolanie hlavným
zdrojom stresu sa nám potvrdila.
Z diskusie nám vyplynuli tieto odporúčania pre prax:
1. Vytvoriť pre sestry čas a priestor na stravovanie.
2. Vytvoriť na pracovisku oddychové miesto pre sestry.
3. Apelovať na kompetentných ľudí, aby sa doplnil počet personálu na oddeleniach
v záujme bezpečnosti pacientov, ale aj v záujme ochrany zdravia sestier.
4. Organizovať seminárne školenia, zamerané na zvládanie stresu a záťažových
situácií.
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5. Apelovať na manažérov, aby vytvárali pozitívnu pracovnú klímu a aby poskytovali
sestrám dostatok času na psychohygienu (dodržiavať 35 hodinový týždenný pracovný
čas).
6. Apelovať na sestry, aby nezanedbávali zásady životosprávy a psychohygieny.
Povolanie sestry je krásne, zaujímavé a prostredníctvom tohto povolania sa vykonáva
veľa dobrého. Avšak osobný a pracovný život sestier je ovplyvnený a podriadený nárokom
profesie (Drozdová, 2005, s.49).
Cieľom našej práce bolo zistiť postoje sestier k vlastnému zdraviu. Prieskum nám
potvrdil naše predpoklady, že pre väčšinu sestier má ich práca negatívny vplyv na ich
stravovanie a tiež aj ich životosprávu. Sestry nemajú vytvorené vhodné pracovné podmienky
na stravovanie, oddych a psychohygienu. Ich zamestnanie im prináša množstvo stresov
a záťažových situácií. Práca sestier predstavuje aj záťaž nezriedka spojenú s pocitmi
bezmocnosti a frustrácie. Sestry bežne trpia psychosomatickými ochoreniami, zníženou
funkciou imunitného systému, nezriedka aj syndrómom vyhorenia. Často sú tieto problémy
dôvodom predčasného odchodu sestier z profesie. Je pekné starať sa o druhých, ale predsa
len by mali sestry myslieť aj na seba a svoje zdravie mimo iného aj preto, aby samy neboli
príliš skoro pacientmi (Starnovská, Chocenská, 2006, s.38). Preto je nevyhnutné, aby
nezanedbávali starostlivosť o seba, o svoje psychické a fyzické zdravie a venovali
dostatočnú pozornosť svojim pocitom pri zvládaní náplne práce (Verešová a kol., 2007.
s.168).
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NIEKTORÉ MORFOLOGICKÉ PARAMETRE ERYTROCYTU A JEHO RHEOLÓGIA

Marossy Alexander1, Grešová Soňa1, Kron Ivan2, Benačka Roman3, Svorc Pavol senior1,
Kundrik Martin1, Bomba Alojz4, Lukačínova Agnes1, Pelegrim Igor1, Svorc Pavol junior1
1

Ústav fyziológie LF UPJS,Košice, 2Ústav chémie a biochémie LF UPJS,Košice,
3
Ústav patofyziológie,LF UPJS,Košice, 4Ústav experimentálnej medicíny LF UPJS,Košice

Tekutiny delíme na tekutiny:
1. Newtonovského typu a
2. Nie(Non)Newtonovského typu .
Krv nepatrí medzi tekutiny Newtonovského typu.
Je to heterogénná tekutina .Je to suspenzia s čiastočkami rôznej veľkosti .
Na makroskopickej úrovni sa krv javí:
1. ako tekutý jednoliaty materiál,
2. ale na mikroskopickej úrovni
je to suspenzia z 1. pevných, solídných partikúl bunkovej povahy a tiež 2.nepravých buniek.
Pre tieto skutočnosti je potrebné uvažovať o pohybe krvi vo
1. veľkých cievach (od aorty, prakticky až po kapilárne riečisko) a tiež
2. o pohybe krvi v mikrocirkulácii ( kapilárne riečisko).
Tok krvi je možné rozdeliť na :
1. vaskulárnu-angiologickú komponentu a na
2. komponentu reológie.
Rezistencia toku krvi je vyjadrená Hagen-Poiseulee zákonom ako pomer

tlakového gradientu / ku rýchlosti toku krvi.
R= delta p . 8. n . l
π . r4

DVE TEKUTINY TEČÚ V SMERE
X. TEKUTINA HORE TEČIE RÝCHLEJŠIE A
TEKUTINU POD ŇOU BRZDÍ resp. TEKUTINA HORE VŠAK BUDE ŤAHANÁ V
NEGATÍVNOM SMERE TEKUTINOU, KTORÁ JE DOLE, AVŠAK TEKUTINA DOLE BUDE
ŤAHANÁ TEKUTINOU HORE V POZITÍVNOM SMERE.
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Táto rovnica vykazuje koncept, že existujú dvaja hlavní prispievatelia k rezistencii toku krvi a
to
1. vaskulárná zložka závislá na polomere cievy (r4) a
2. reologická zložka - vyjadrená viskozitou (n) a dĺžkou cievy (l) pri laminárnom
toku krvi (Mohandas,Chasis 1993,Bennett 1990)
Po prvý krát opísal erytrocyty Holanďan Jan Swammerdam (1637-1680) v roku 1658.

Jan Swammerdam

Leewenhook

V tom istom roku 1658 po prvýkrát Leewenhook (1632-1723) opísal deformabilitu
erytrocytu, čo je schopnosť erytrocytu meniť svoj tvar na základe vplyvov z
1. extra alebo z
2. intracelulárného priestoru, pričom si erytrocyt zachováva svoju individualitu
(Doster, Longeville 2007)
Objem erytrocytu je v priemere V= 90µm3±15 fl a plocha povrchu erytrocytu je
P= 140µm2±20 µm2.

Erytrocyt má nadbytok povrchu vzhľadom k existujúcemu objemu
a redundantnosť povrchu dovoľuje ľahko prevediteľnú zmenu tvaru.
Erytrocyt je jeden z najflexibilnejších buniek organizmu.
Približne 100 - krát flexibilnejší jako akákoľvek latexová štruktúra porovnateľnej
hrúbky.
Pri priemernej 120 dňovej existencii erytrocytu u človeka sa erytrocyt deformuje a
vráti do pôvodného stavu viac ako 200 000 krát a prejde vzdialenosť asi 200 km.

Deformabilita erytrocytu závisí na vnútornej štruktúre erytrocytu:
1. na geometrii erytrocytu
2. na viskoelasticite membrány
3. na viskoelasticite cytoplazmy
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Cytoskelet je formovaný z : 1. alfa a 2. beta zložky spektrínu, tvoriaceho dimér. Táto
formácia pospájaná koncami vytvára heterodimér.
1. Spektrín sa viaže na ankyrín a ten sa viaže na integrálny zväzok 3 ( band 3 ).
2. Väzba medzi cytoskeletom erytrocytu a fosfolipidovou zložkou je tiež
podporovaná
3. integrálnym proteínom glykoforínom C a proteínom 4.1. (Maeda 1996, Marossy et
al.2004).

Okrem faktu daných morfologických parametrov erytocytu, sú z hľadiska dostupnosti
kyslíka a jeho transportu – čo je hlavná funkcia erytrocytu - dôležité poznatky hemoreólogie,
cirkulácie krvi a pasáži erytrocytov v cievnom riečisku.

.
Toto všetko je zabezpečované srdcom na spôsob mechanickej pumpy, ktorá
zabezpečuje vznik tlakového gradientu, ktorý vytvára základný predpoklad toku krvi v
riečisku a všetko v reológii je od tohoto gradientu odvodené.
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VÝBER MIESTA PÔRODU – PRÁVO RODIČKY

Moraučíková Eva
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Miesto, kde sa žena rozhodne priviesť na svet svoje dieťa, môže byť práve tak
dôležité ako metóda pôrodu, ktorú si vyberie. V prostredí, ktoré si vyberie, by sa mala cítiť
pohodlne a uvoľnene (Verny, Kelly 1993). Optimalizácia vonkajšieho prostredia matky je
dôležitá v prevencii rizikových faktorov, ktoré vplývajú na matku a prenatálne dieťa
(Matulníková, 2009). Niektoré štúdie poukazujú na skutočnosť, že výber miesta pôrodu
ovplyvňuje priebeh I. a II doby pôrodnej. V niektorých krajinách sa žena rozhoduje medzi
rôznymi alternatívami miesta pôrodu svojho dieťaťa. Miesto, kde žena budete rodiť, je späté
s výberom zdravotnej starostlivosti. Predtým, ako sa žena definitívne rozhodne, mala by
požiadať, aby si mohla prehliadnuť miesto pôrodu a zariadenie, ktoré by mohlo byť použité.
V malej nemocnici či pôrodnici je atmosféra domáckejšia, uvoľnenejšia a obvykle sa o ženu
starajú ľudia, ktorí sa o ňu starali v priebehu tehotenstva (Kitzingerová, Baileyová,1997).
„V prípade, že žene nevyhovuje nemocničné prostredie, môže si na pôrod vybrať
alternatívne prostredie, ktorými môžu byť pôrodné domy, pôrodnice ako hotely a centrá
aktívneho pôrodu“ (Eliášová et al, 2000).
Pri výbere miesta pôrodu je nevyhnutné, aby si žena ujasnila, či je pre ňu pri voľbe
rozhodujúca orientácia na maximálnu istotu a vysokú technickú úroveň, alebo zameranie na
prirodzený pôrod. V podmienkach slovenského pôrodníctva nemá žena veľa možností, kde
privedie svoje dieťa na svet. Výber spočíva len vo voľbe zdravotníckeho zariadenia na
základe ponuky, ktoré počas pôrodu môže žena v tom ktorom zdravotníckom zariadení
využiť.
Pôrod v nemocnici
Väčšina žien rodí v nemocnici, či už v štátnej (v štátnej pôrodnici je pôrod hradený
zdravotnou poisťovňou) alebo súkromnej. Za jednu z dôležitých výhod nemocničného
prostredia sa udáva bezpečnosť pôrodu (dostupnosť techniky, odborného personálu).
Zážitok z pôrodu v nemocnici sa bude odlišovať podľa výberu nemocnice a profesionality
personálu, no celkom pravdepodobne bude zahŕňať určité procedúry. Ak si žena želá, aby
bol jej zážitok iný, musí si o tom pohovoriť s lekárom či pôrodnou asistentkou (Stoppardová,
1996). Pôrod v našich podmienkach vedie lekár- pôrodník. Pôrodná asistentka žene a
lekárovi počas pôrodu „asistuje“, napriek tomu, že jednou z kompetencií pôrodnej asistentky
je odvedenie fyziologického pôrodu. V zahraničí majú pôrodné asistentky lepšie postavenie
v spoločnosti, čo so sebou prináša aj mierou uznania ich samostatnej odbornej práce medzi
laickou, ale aj odbornou verejnosťou.
Najmodernejšie zariadenia sa zvyčajne nachádzajú vo fakultných nemocniciach.
Lekári tu mávajú spravidla viac skúseností s komplikovanými pôrodmi. Naproti tomu menšie
nemocnice mávajú domáckejšiu atmosféru. Žena tu nájde ľudí, čo jej dokážu pomôcť
a pôrod tu bude oveľa osobnejší. Väčšina nemocníc umožňuje exkurzie pre budúce
mamičky. V prípade, že neponúkajú možnosť exkurzie a sú v tomto smere voči
návštevníkom nekompromisní, budú asi rovnako prísni aj pri starostlivosti o matku
(Stoppardová, 1996).
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Počas návštevy nemocnice sa ženy oboznámia s prostredím a personálom, čo
prispeje k tomu, že sa žena bude v tomto prostredí cítiť voľnejšie. Pôrodnicu si žena môže
vybrať aj na základe rôznych ukazovateľov kvality, ako je počet cisárskych rezov, perinatálna
úmrtnosť atď. (Čepický, Černá, 2006). Vhodné je poznať filozofiu prístupu k práci
lekára/pôrodnej asistentky pri ktorých sa žena rozhodla rodiť. Spôsob akým lekár/pôrodná
asistentka žene odpovedá na otázky, samotné odpovede a štýl správania lekára by mal žene
vyhovovať. Lekár/pôrodná asistentka má vzbudiť u ženy pocit dôvery (Verny, Kelly, 1993).
Najčastejšie otázky, na ktoré nastávajúca matka hľadá odpoveď pri výbere pôrodnice:
• Aké je vybavenie pôrodnej sály?
• Je možná prítomnosť partnera pri pôrode?
• Je každej žene urobená epiziotómia?
• Aké sú možnosti tlmenia pôrodných bolestí?
• Je možné vybrať si polohu počas pôrodu?
• Bude novorodenec priložený k prsníku ihneď po pôrode?
• Je možnosť darovania pupočníkovej krvi?
• Je možné realizovať cisársky rez vo zvodovej (teda nie len v celkovej) analgézii?
• Je v nemocnici pre prípad nepredvídateľnej komplikácie jednotka intenzívnej
starostlivosti pre novorodenca?
• Koľko lôžok je na štandardnej izbe?
• Existuje možnosť objednať si izbu, kde by mohla matka byť sama s dieťaťom
a partnerom?
• Aké sú obmedzenia pre návštevy na oddelení?
• Bude novorodenec počas celej hospitalizácie na izbe s matkou, alebo na noc bude
umiestnený na novorodeneckom úseku?
• Na ktorý deň po pôrode bude žena po nekomplikovanom pôrode prepustená domov?
(Gregora et al, 2005)

Dnešné pôrodnice v rámci humanizácie upustili od niektorých rutinných výkonov,
ktoré sa v minulosti realizovali. Prijali do svojej praxe odporúčania WHO, ktoré sa týkajú
neefektívnych praktík používaných častokrát nevhodne. Odporúčania, ktoré obsahuje
dokument WHO „Starostlivosť v priebehu normálneho pôrodu- praktická príručka“, sa
zaoberajú jednotlivými činnosťami počas pôrodu bez ohľadu na úroveň alebo miesto
poskytovania. Stojí ale za zamyslenie sa nad tým, ktoré praktiky sú naozaj opodstatnené
a užitočné a ktoré sa používajú v nemocniciach nevhodne.
Pôrod v centre aktívneho pôrodu (Pôrod v pôrodnom dome)
Počas pôrodu v centre sa žena kontroluje sama alebo ju kontroluje pôrodná
asistentka. Vo veľkej miere sa na tlmenie bolesti indikujú alternatívne metódy. Dieťa po
pôrode ostáva pri matke. Pupočník sa necháva dopulzovať a dieťa je bezprostredne po
pôrode priložené k prsníku. Vyšetruje sa len patologická gravidita. Jedná sa o prirodzený
pôrod. Potreby ženy sa uspokojujú v maximálnej možnej miere. Nozokomiálne infekcie sú
eliminované (platí len v prípade, že centrum aktívneho pôrodu nie je súčasťou pôrodníckeho
pracoviska). Do úvahy sa berú pocity a intuícia rodičky a pôrodnej asistentky, ako aj samotná
príprava na pôrod (Eliášová et al, 2000).
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Pôrod v home rooms
Koncepcia home roooms je v súčasnej dobe najvyšším stupňom humanizácie
pôrodníctva. Idea spočíva vo vytvorení rodinného, civilného prostredia na pôrodnej sále.
V tomto priestore sa vedie celé intrapartálne obdobie, počas ktorého sprevádzajúce osoby
nemusia tento priestor vôbec opustiť. Do vybavenia pôrodnej izby patrí: pôrodná posteľ,
sedacia súprava, kuchynský kút (súčasťou ktorého je aj zamaskovaná skrinka s liečivami
a pomôckami potrebnými k pôrodu), relaxačná a pôrodná vaňa, pôrodný vak, pôrodná
stolička, rebriny, závesné lano, sprcha, WC a vývody medicínskych plynov (zamaskované,
aby nepôsobili rušivo). Hygienické problémy v tomto prostredí neboli popísané. Výhodou je
blízkosť štandardnej pôrodnej a operačnej sály, ktorá sa použije v prípade náhle vzniknutej
patológie (Roztočil et al, 2008). Pôrod v home rooms je alternatíva, ktorá sa pokúša
skombinovať odbornú opateru v nemocnici s uvoľnenou atmosférou domova.
Ambulantný pôrod
Určitá skupina žien uprednostňuje domáce prostredie, ale nechce porodiť doma.
Jednou z variant ústavného/domáceho (môžeme povedať, že je to niečo medzi pôrodom
doma a v nemocnici) pôrodu je pôrod ambulantný, ktorý prebehne v zdravotníckom
zariadení, ale žena v priebehu prvých 24 hodín po pôrode nemocnicu aj s novorodencom
opustí (Aperio et al, 2006, Pařízek, 2005). V prípade, že sa šestonedieľka rozhodne opustiť
zdravotnícke zariadenie spolu s novorodencom skôr ako je na Slovensku štandardom,
podpisuje negatívny revers, čo znamená, že odmietla starostlivosť a zodpovednosť za
zdravotné komplikácie svoje a novorodenca preberá na seba. Možnosť ambulantného
pôrodu je možné akceptovať len v prípade, že pôrod prebehol bez nástrihu hrádze, bez
poranenia a väčšej krvnej straty. Musí byť zabezpečená pravidelná návšteva šestonedieľky
pôrodnou asistentkou, prvé dni minimálne dvakrát denne a šestonedieľka nesmie zostať
doma sama s novorodencom. Ambulantné sledovanie kladie zvýšené nároky na matku, ktorá
sama musí dieťa sledovať. Starostlivosť o novorodenca musí prevziať pediater (Holomáň,
2006).
Podmienky pre ambulantný pôrod:
• musí sa jednať o normálny (fyziologický) pôrod,
• zdravotný stav matky a novorodenca nesmie byť komplikovaný,
• mikrobiologické vyšetrenie pošvy matky, ktoré bolo realizované 4- 6 týždňov pred
pôrodom (prítomnosť baktérií v pošve zvyšuje riziko vzniku infekcie u novorodenca),
• v rodine nesmie mať nikto infekčné ochorenie (Pařízek, 2005).

Uvedený spôsob rodenia je výhodný najmä z ekonomického hľadiska. Kritériom je
však perfektne rozpracovaný systém domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dostupná sieť
poskytovateľov.
Pôrod doma
V minulosti bol pôrod doma bežnou záležitosťou. Pôrodné asistentky privádzali na
svet v domácom prostredí jednu generáciu za druhou. Pôrody sa začali presúvať vo väčšej
miere z domáceho prostredia do pôrodníc v polovici minulého storočia, po vojne (Doležalová,
Königsmarková, 2006).
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V zahraničí je možnosť porodiť doma reálna aj v súčasnosti. K štátom, kde je pôrod
doma samozrejmosťou, patrí Holandsko, kde za pôrodnými asistentkami stoja silné odborové
zväzy (Čepický, Černá, 2006). Počet domácich pôrodov v Holandsku presahuje 38 %.
Holanďania majú dokonale vypracovaný špeciálny systém pôrodníckej starostlivosti (Pařízek,
2005). Medicínska vzdelanosť populácie v Holandsku je na vysokej úrovni a vysokoškolsky
vzdelané pôrodné asistentky spĺňajú praktickú aj teoretickú odbornosť na vykonávanie tejto
činnosti (Roztočil et al, 2008).
Na Slovensku možnosť porodiť doma nie je zo strany odbornej verejnosti
podporovaná. Slovenská gynekologicko- pôrodnícka spoločnosť pokladá spôsob vedenia
pôrodu v domácom prostredí za spôsob pôrodu non lege artis, pri ktorom nie je matka ani
dieťa v bezpečí. Pôrod doma je sporný i z právneho hľadiska. Matka rozhoduje o ohrození
dieťaťa, ktoré o vlastnej vôli nemôže rozhodnúť ináč (Čech et al, 2006). Na druhej strane nie
je žiadna norma, ktorá by žene zakazovala rodiť doma alebo kdekoľvek inde. Niektoré
názory na pôrod doma pokladajú túto problematiku za etický problém, nakoľko v domácich
podmienkach môže byť ohrozené nielen zdravie matky, ale aj dieťaťa (Kopecká, Korcová et
al, 2008).
Názory na vedenie pôrodu v domácom prostredí sa líšia. Zástancovia prirodzeného
pôrodu a humanizácie pôrodníctva majú kladný postoj k danej alternatíve. „Prianie rodiť
doma v bezpečí a známom prostredí má i v dnešnom svete svoje miesto i v našej
spoločnosti. Táto forma pôrodníctva si musí všetky náležitosti s ňou spojené dôkladne
naplánovať, zvážiť a pripraviť. Aj rodičia, ktorí chcú rodiť doma, majú svoje právo na
pochopenie a starostlivosť“ (Stadelmann, 2004).
Hlavné dôvody, ktoré vedú ženu k tomu, aby porodila doma:
• negatívna skúsenosť z predchádzajúceho pôrodu v pôrodnici,
• oddelenie matky a dieťaťa ihneď po pôrode,
• neosobná atmosféra nemocnice a lipnutie na niektorých zabehnutých postupoch,
neochota nemocnice poskytnúť počas pôrodu len podporu a do pôrodu nezasahovať,
• pocit bezpečia,
• možnosť mať pri sebe viac ako jednu sprevádzajúcu osobu (vrátane detí),
• túžba po súkromí,
• možnosť prirodzeného pôrodu, ktorá sa v nemocnici veľmi často naruší podaním
medikamentov (Štromerová, 2005).

Ženy, ktoré sa rozhodli porodiť doma, sú v konfrontácii s množstvom faktorov
(negatívnych, pozitívnych), ktoré musia zvážiť a na základe vlastného uváženia
a dostatočného množstva informácií od zdravotníckych pracovníkov by malo byť ich
rozhodnutie v zmysle čo najväčšieho benefitu pre samotnú rodičku a dieťa. Každá žena má
právo vybrať si miesto a spôsob svojho pôrodu. Mala by tak urobiť na základe objektívnych,
kvalifikovaných informácií. Pokiaľ si vyberie spôsob ohrozujúci jej zdravie, nesie za svoj život
zodpovednosť ako v iných prípadoch (Tošner, 2003).
Na zváženie vedenia pôrodu v domácom prostredí sú nasledujúce situácie:
• predchádzajúci ťažký pôrod, komplikovaný pôrod alebo veľmi silné krvácanie po
pôrode,
• predchádzajúci cisársky rez,
• tehotenstvo, ktoré presiahlo 42. týždeň,
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•
•

mierne zvýšený krvný tlak,
pôrod piateho a ďalšieho dieťaťa (Štromerová, 2005).

Výhody pôrodu doma:
• možnosť úplne ovplyvniť, kto sa pôrodu zúčastní (vrátane detí),
• vylúčenie nozokomiálnej nákazy,
• prirodzený pôrod, ktorý je pre niektoré rodiny veľmi dôležitý (Leifer, 2004),
• „zástancovia domácich pôrodov uvádzajú, že žena je v domácom prostredí
pokojnejšia, čo znižuje riziko komplikácií“ (Hudáková, 2005).
Nevýhody pôrodu doma:
• obmedzený výber pôrodníka, lekári a pôrodné asistentky nechcú odvádzať pôrody
doma,
• málo času (drahocenné minúty zaberie transport) na poskytnutie neodkladnej
starostlivosti v prípade, že sa matka alebo dieťa ocitnú v ohrození života,
• nemožnosť predchádzajúceho naviazania vzťahu s lekárom v prípade, že musí byť
matka prijatá do nemocnice (Leifer, 2004).

Otázkou ostáva či je pôrod doma skutočne bezpečný. Nateraz nie je dostatok
štatistických údajov o bezpečnosti takéhoto pôrodu, čo znamená, že nemôže byť
odporúčaný. Štúdie, ktoré sú k dispozícii nepostačujú. V Oregone vypracovali štúdiu, ktorá
poukázala na dvojnásobnú úmrtnosť detí, ktoré sa narodili v domácom prostredí (Verny,
Kelly,1993).
Pôrodnica ako hotel
Na území Rakúska a Nemecka je sieť štvorhviezdičkových hotelov, ktoré sa
špeciálne venujú vytváraniu programov pre tehotné ženy a ich sprevádzajúce osoby. Celá
starostlivosť je založená na princípe najvyššej kvality, individuálneho prístupu, oddychu,
cielených informáciách a individuálnej prípravy. Sieť hotelov, ktorých je spolu 22, z toho 19
v Rakúsku a 3 v Nemecku, poskytuje svoje služby pod záštitou Gerlinde Remsing, ktorá je
pôrodnou asistentkou s 20 ročnou praxou a viceprezidentkou gremia pôrodných asistentiek.
Stará sa o kontrolu vytvorených programov. Programy sú zamerané hlavne na prípravu na
pôrod a wellnes počas tehotenstva. Len v dvoch zo spomínaných hotelov je zmienka
o možnosti samotného pôrodu. Vzdelané pôrodné asistentky počas programov objasňujú
ženám a ich sprevádzajúcim osobám otázky týkajúce sa tehotenstva, pôrodu, šestonedelia,
životosprávy, dojčenia, novorodeneckých masáží. Ponúkajú profesionálne činnosti od
monitoringu pomocou CTG, cez laserovú terapiu po pôrode. Ženy majú možnosť zapojiť sa
do plávania pre tehotné. Počas pobytu sú vítaní aj členovia rodiny: otec, priateľka, sestra,
starí rodičia atď. Hotely ponúkajú rôzne balíčky služieb pričom jadro tvorí príprava na pôrod,
kde sa žena dozvie množstvo dôležitých faktov, typov, trikov a cvikov. Celý program je
zostavený tak, aby bola žena vedená k prirodzenému pôrodu a k aktívnemu prežitiu
materstva. Špeciálne balíčky služieb sú ponúkané aj pre otcov. Dĺžka pobytu a výber balíčka
služieb závisí od finančnej schopnosti rodiny, ktorá sa pre takýto pobyt rozhodla. Počas
šestonedelia je možné využiť služby „babysitter“. Celý chod hotela je prispôsobený nárokom
tehotných žien, šestonedieľok a novorodenca. Vybavenie hotela je koncipované tak, aby
spĺňalo tie najprísnejšie štandardy, vrátane maličkostí ako sú poduška na dojčenie, detský
telefón v každej izbe apartmánu, mliečna kuchynka, dostatok prevarenej vody v ktorúkoľvek
hodinu počas dňa. Súčasťou areálu hotela je wellnes centrum, golfové ihrisko a detský park.
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Hotely lákajú svoju klientelu na nadštandardné prostredie a služby, ktoré sú záujemcom
poskytované. Vedenie pôrodu v pôrodnici ako hotel je na spôsob pôrodného domu (Urlaubanbieter, 2008, Newlifehotels, 2008).
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EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY, TEORIE V REALITĚ

Nováková Jaroslava, Janečková Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
Souhrn
Edukační činnost tvoří součást plánovaných intervencí sestry ve všech formách péče.
Edukace klienta je nejdůležitějším aspektem v ošetřovatelské praxi a je důležitou,
samostatnou funkcí ošetřovatelství. Edukační činnost tvoří významnou a neoddělitelnou
součást pracovní náplně sestry v primární, sekundární i v terciární péči. (5) Nejen tato fakta
vedou k tomu, že je na edukační činnost ve výuce sester kladen čím dál větší důraz. Bohužel
z daného šetření jasně vyplývá, že ač je edukaci při studiu věnováno několik hodin, v praxi
pak dochází „pouze“ k edukaci klientů, nikoli však k jakémukoli, byť minimálně
odpovídajícímu, účelnému záznamu.
Klíčová slova: Edukace. Sestra edukátorka. Edukační proces. Dokumentace.
Úvod

Edukaci (z latinského educatio) překládáme do češtiny jako výchovu či vychovávání.
Obecně tak však označujeme proces vzdělávání nebo výchovy, předávání informací, výuku
nových návyků, stereotypů či dovedností. Konečným cílem edukace je změna chování.
Edukace je v posledních letech zdůrazňovaná jako samozřejmá součást profesionální
činnosti sestry. Je nepostradatelnou součástí léčby pacienta, patří mezi nejdůležitější
aspekty ošetřovatelské praxe, představuje významný způsob zlepšení kvality života člověka.
Navíc poučený pacient bývá dobře spolupracující pacient.(2)
Cíl práce
Cílem šetření bylo zjistit, jak je uskutečňována edukace v praxi. Zda je komplexní, a
to včetně záznamu do dokumentace. Zda existuje kontinuita mezi teoretickým poznáním a
praktickou realizací.
Metodika – kvantitativní šetření
Současný stav edukační činnosti sestry
Ministerstvo zdravotnictví ČR
O edukační činnosti sestry hovoří zejména vyhláška č.424/2004 Sb., dále Zákon č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu
• Vyhláška č.424/2004 Sb. (výňatek)
Činnosti zdravotnických pracovníků po získání odborné způsobilosti:
Všeobecná sestra edukuje pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a
připravuje pro ně informační materiály
• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (výňatek)
Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání
informuje pacienta, popřípadě další osoby v souladu s § 67b odst. 12 písm. d), o účelu a
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povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož
i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích.
• Věstník MZČR č. 9/2004
Definice ošetřovatelství
Ošetřovatelství je zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví
a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění
klidného umírání a smrti. Ošetřovatelství se významně podílí na prevenci, diagnostice, terapii
i rehabilitaci. Ošetřovatelský personál pomáhá jednotlivci, rodinám i skupinám, aby byli
schopni samostatně uspokojovat fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede
nemocné k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče.
Nemocným, kteří o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální
ošetřovatelskou péči.
Edukační činnost sestry ve výuce
Novou roli, roli edukátorky, získala sestra v 80. letech. V současnosti se od sestry,
coby zdravotníka ovládajícího edukaci, v ideálním případě očekává, že bude vysokoškolsky
vzdělaná, dokáže fundovaně předat informace pacientovi, rodině, ale i kolegyním a
studentům na vhodné úrovni, je schopna zjistit individuální znalosti a dovednosti vztahujících
se k udržení a obnovení zdraví, vytvářet prostředí, které motivuje a podporuje učícího se pro
osvojení si nových znalostí a dovedností. Dále je osobou, která organizuje a účastní se
osvětových kampaních a hodnotí jejich výsledky a v neposlední řadě pak aplikuje přijatelné a
vhodné kulturní, etické a profesionální normy.(1)
Edukace se v ošetřovatelské praxi uplatňuje prostřednictvím edukačního procesu. Edukační
proces zahrnuje cílené, systematické činnosti dvou nezávislých oblastí – vyučování s učením
se, které vytvářejí nepřetržitý cyklus. Dále pak dva nezávislé hráče – učitele a učícího se,
kdy výsledkem jejich vzájemné spolupráce je požadované chování a jednání
pacienta/klienta.
Pokud se zamyslíme nad edukačním procesem a ošetřovatelským procesem, zjistíme, že
mají mnoho společného.(4)
Ošetřovatelský proces
zhodnocení fyzických a
psychosociálních potřeb

posouzení

Edukační proces
zjištění učebních
připravenosti učit se

potřeb,

diagnostika
stanovení plánu péče (cíle,
problémy P/K, intervence)
realizace intervencí,
dodržování standardů péče

stanovení výsledků péče
v oblasti lidských potřeb

plánování

realizace

zhodnocení
(evaluace)

stanovení plánu založeného na
předem určených očekávaných
výsledcích
provádět vyučování
specifickými instruktážními
metodami a nástroji
určit výsledky v chování,
dovednostech P/K, znalostech,
postojích
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Zakončením a vyvrcholení vzdělávacího procesu je hodnocení (evaluace). Bez
hodnocení by edukace nebyla dokončena. Pokud nebylo dosaženo stanoveného cíle, je
třeba zjistit proč. Při hodnocení edukačního procesu je třeba zaměřit pozornost jak na
klienta, tak na edukátora.
Důležitou součástí edukačního procesu je dokumentace.
Dokumentace o edukaci má být přesná, přehledná a srozumitelná. Dobře vedená
dokumentace zaručuje soustavnost a návaznost edukace. Zajišťuje dobrou informovanost
všech členů edukačního týmu. Umožňuje sledovat a zaznamenávat pokroky a dosažení
stanovených cílů klientem. A v neposlední řadě je ochranou před trestním stíháním. (3)
Smyslem edukačního programu v léčebném procesu není jen vzdělávat a předávat
informace, ale především pomáhat. Edukátor musí akceptovat klienta jako integrovanou
lidskou bytost nedělitelný celek s aspekty zdravotními, psychologickými a sociálními. Je
nutné, aby byl bez předsudků a respektoval osobnost jedince. Pomocí edukace lze „získat"
aktivního klienta, schopného se vyrovnat lépe se změnami a nastalými situacemi v průběhu
léčby.(4)
Edukační činnost sestry v praxi
Šetření bylo provedeno v rámci FN Plzeň a Katedry ošetřovatelství a porodní
asistence. Osloveni byli studenti, kteří již absolvovali výuku předmětu Edukační činnost
sestry a porodní asistentky a všeobecné sestry zejména z oddělení, na kterých studenti
následně realizují odbornou praxi.
Výsledky našeho šetření jednoznačně potvrdily, že edukace pacientů/klientů je
nedílnou součástí v práci sestry. Většina dotazovaných sester odpověděla, že edukují P/K při
každé službě. Následně ale z výsledku dotazníků vyplývá, že mnohé z nich před samotnou
edukací klienta edukační plán nevytváří, dokonce vysoké procento sester považuje jeho
tvorbu za zbytečnou. Nicméně nelze jednoznačně posoudit, zda je příčinou nedostatek
teoretických informací. Na mnohých odděleních se záznam o edukaci do dokumentace
neprovádí vůbec a pokud sestry vypověděly, že záznam do dokumentace provádí, pak volily
zejména způsob záznamu – křížkem označím kolonku s názvem „ klient edukován“(viz. graf
č. 1) – což je však velmi obecné, nic neříkající, tvrzení a účel edukace se tak naprosto
vytrácí
ZÁZNAM O EDUKACI KLIENTA
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Graf 1 Forma záznamu edukace klienta sestrami z praxe
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Ač tedy sestry nad edukací klientů/pacientů stráví v součtu několik hodin, záznam do
dokumentace neprovádí a pokud ano, pak nedostatečně. Bylo by přinejmenším dobré
upozornit na fakt, že, jak již v textu výše zmiňujeme, dobře vedená dokumentace umožňuje
sledovat a zaznamenávat pokroky a dosažení stanovených cílů klientem, ale je také
ochranou před trestním stíháním. Stále, a jsme přesvědčeny, že čím dál více, platí ono – co
nebylo zaznamenáno, nebylo provedeno.
Prostor pro zamyšlení se nabízí i v případě, kdy se zaměříme na sestry samotné.
V následujících grafech (graf č. 2, 3) je zobrazeno vzdělání sester a délka jejich zdravotnické
praxe. Lze využít potenciálu zkušeností z dlouholeté praxe i možnosti dalšího vzdělávání
sester.

DÉLKA PRAXE
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Graf 2 Délka praxe dotazovaných sester

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ SESTER
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Graf 3 Dosažené vzdělání dotazovaných sester
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Závěr

Z výsledků šetření jasně vyplývá, že návaznost teorie na praxi se ztrácí (viz. graf č. 4,
graf č.5).

Setkání studentek se záznamem edukace
během ODP
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Graf 4 Setkání studentek se záznamem
edukace během odborné praxe

Záznam o edukaci klienta do
dokumentace
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Graf 5 Zachycení teoretických znalostí
studentek: ví, že každá edukace musí být
zaznamenána

Tento fakt velmi negativně ovlivňuje motivaci studentů se daným předmětem, i přes
jeho nepostradatelnost v praxi, blíže zabývat. Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo vhodné
se nejprve, než se začneme věnovat výuce klientů, zaměřit na edukaci sester v praxi.
Tudíž z našeho šetření lze udělat výstupy dva. I nadále se kvalitně výuce edukace
věnovat! S výsledky šetření seznámit management příslušných pracovišť a nabídnout
spolupráci ve vzdělávání sester v praxi.
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GRANULOCYTÁRNA ANAPLAZMÓZA NA SLOVENSKU
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Úvod

Kliešťami prenášané ochorenia predstavujú pre obyvateľov strednej Európy čoraz
väčší problém, čo súvisí najmä so zmenou podnebia a ich postupným rozširovaním sa do
nových oblastí. Najrozšírenejší druh kliešťa na Slovensku, kliešť obyčajný, je vektorom
viacerých vírusových, bakteriálnych a protozoárnych ochorení. Medzi najznámejšie vírusové
infekcie patrí kliešťová encefalitída, pred ktorou je možné chrániť sa očkovaním. Baktérie
z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato spôsobujú u človeka lymskú boreliózu, ktorá
v prípade nerozpoznania prvotných klinických príznakov môže vyvolať nezvratné poškodenia
tkanív a orgánov. Očkovanie zatiaľ nie je dostupné kvôli veľkej variabilite jednotlivých
genospecies. Ďalším bakteriálnym ochorením, ktorého pôvodcu prenáša kliešť obyčajný, je
granulocytárna anaplazmóza. Ide o infekciu, pri ktorej sú cieľovými bunkami bakteriálneho
ataku granulocyty, v ktorých sa baktérie množia a spôsobujú ich lýzu. Ochorenie sa prejavuje
nešpecifickými zápalovými príznakmi, u zdravých osôb môže prebehnúť asymptomaticky.
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť pôvodcu granulocytárnej anaplazmózy (GA),
intracelulárnu baktériu A. phagocytophilum, ako aj výskyt anti-anaplazmových protilátok
u rôznych skupín obyvateľstva, konkrétne u poľovníkov a lesníkov, u pacientov s podozrením
na lymskú boreliózu (LB) alebo kliešťovú encefalitídu (KE), u žien s diagnózou gravidita
končiaca potratom a u darcov krvi serologickými a molekulárnymi metódami. Dôvodom
nášho skúmania boli nešpecifické príznaky ochorenia, čo môže viesť k nerozpoznaniu
infekcie v populácii. Preto sme do vyšetrenia zahrnuli skupiny obyvateľstva, u ktorých je
riziko ochorenia najvyššie.
Materiál a metodika
V roku 2008-2009 sme vyšetrili 176 vzoriek plnej krvi a sér odobraných od poľovníkov
a lesníkov zo štyroch oblastí Slovenska (Rožňava, Ružomberok, Trenčín a Bratislava), 79
pacientov s podozrením na lymskú boreliózu alebo kliešťovú encefalitídu, 45 darcov krvi
z Fakultnej vojenskej nemocnice v Ružomberku a 40 žien s diagnózou gravidita končiaca
potratom.
Z plnej krvi sme komerčným setom (NucleoSpin Blood kit, Germany) izolovali DNA
a následne sme jej úspešnosť overili amplifikáciou ~145 bp dlhého fragmentu génu
kódujúceho 12S rDNA (Humair et al., 2007). Prítomnosť A. phagocytophilum sme zistili
amplifikáciou ~546 bp dlhého fragmentu génu pre 16S rRNA. Protilátky IgM a IgG proti
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pôvodcovi granulocytárnej anaplazmózy sme určovali komerčným setom (Focus Diagnostics,
USA) zo vzoriek sér.
Amplifikované gény a primery, ktoré sme použili vo výskume znázorňuje tabuľka č.1.
Tabuľka 1 Amplifikované fragmenty génov a primery použité vo výskume
Amplifikovaný gén/
Poradie nukleotidov
Referencie
dĺžka fragmentu
12S rDNA (vertebráty)
single PCR/ 145 bp

12S- 6F 5´ CAA ACT GGG ATT AGA TAC C 3´
12S-9R 5´ AGA ACA GGC TCC TCT AG 3´

Humair et al.,
2007

ge3a 5´ CAC ATG CAA GTC GAA CGG ATT ATT C 3´
16S rRNA
(A.phagocytophilum) ge10r 5´ TTC CGT TAA GAA GGA TCT AAT CTC C 3´
Massung et al.,
nested PCR/ 932 bp
1998
ge2 5´ GGA AGT ATT AAA AGC AGC TCC AGG 3´
ge9f 5´ AAC GGA TTA TTC TTT ATA GCT TGC T 3´

546 bp

Výsledky
U jedného poľovníka z Ružomberka sme PCR detekciou stanovili prítomnosť
A.phagocytophilum v krvi. Ide o prvý priamy dôkaz baktérie u človeka na Slovensku vôbec.
U tohto 54-ročného muža sa anaplazmóza prejavila nešpecifickými príznakmi ako
dlhotrvajúcim subfebrilným stavom, silnými bolesťami hlavy, potením, nespavosťou,
nechutenstvom a hnačkou. Pri kontrolných odberoch krvi bola PCR amplifikácia negatívna,
podobne ako aj serologické vyšetrenia. U pacienta boli zistené hraničné protilátky IgM proti
pôvodcovi lymskej boreliózy, preto bol liečený doxycyklínom.
Prítomnosť protilátok proti A. phagocytophilum sme zistili u poľovníkov z Ružomberka
(11,6 %), Trenčína (11,6 %) a Rožňavy (2,2 %). V skupine poľovníkov a lesníkov z Bratislavy
a darcov krvi sme protilátky nedetegovali (tab. 2). U pacientov s podozrením na LB alebo KE
sme zistili 1,3 % výskyt protilátok proti pôvodcovi GA (tab. 3) a u žien s diagnózou gravidita
končiaca potratom sme v jednom prípade stanovili hraničné hodnoty IgG protilátok.
Tabuľka 2 Výsledky serologických vyšetrení poľovníkov a lesníkov
Lokalita

Ružomberok
(n=43)
IgM

Počet
pozitívnych

1

IgG
4

Rožňava
(n=45)
IgM

Trenčín
(n=43)

IgG

1

Bratislava
(n=45)

IgM

IgG

3

2

0

IgM

IgG

0

0

Tabuľka 3 Výsledky serologických vyšetrení pacientov s podozrením na LB alebo KE
Lokalita

Ružomberok
(n=30)
IgM

Počet
pozitívnych

1

IgG
0

Prešov
(n=33)
IgM

IgG

0

0

Trenčín
(n=11)
IgM
0

Bratislava
(n=5)

IgG
0

IgM
0

IgG
0
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Diskusia a záver
Pomocou serologických a molekulárnych metód sme potvrdili prítomnosť pôvodcu
granulcytárnej anaplazmózy u rôznych skupín obyvateľstva na Slovensku. Priamy dôkaz
bakteriálnej infekcie, ako aj najvyššiu prevalenciu protilátok sme zistili u poľovníkov
z Ružomberka. Rovnaké hodnoty anti-anaplazmových protilátok sme detegovali
u poľovníkov z Trenčína, čo je endemická oblasť kliešťami prenášaných ochorení na
Slovensku. U poľovníkov z Rožňavy boli protilátky stanovené u jednej osoby, v Bratislave ani
v jednom prípade. Keďže sa predpokladá, že anaplazmová infekcia sa môže preniesť pri
gravidite z matky na plod, pričom môže hroziť riziko abortu, vyšetrili sme aj ženy s diagnózou
gravidita končiaca potratom, v jednom prípade sme zistili hraničné IgG protilátky.
V kontrolnej skupine darcov krvi sme anti-anaplazmové protilátky nedetegovali.
Počet potvrdených prípadov granulocytárnej anaplazmózy (GA) u ľudí v Európe je
stále relatívne nízky, čo je spôsobené najmä nešpecifickými príznakmi ochorenia, ako aj
nejednotnosťou v diagnostických postupoch. Podľa deklarácie WHO pre potvrdenie tejto
infekcie je nevyhnutná izolácia A. phagocytophilum z krvi a/alebo identifikácia morúl
v granulocytoch alebo pozitívny výsledok PCR amplifikácie s následnou sekvenciou
amplikónu pre dôkaz špecifickej DNA anaplazmy alebo serokonverzia prípadne 4-násobný
vzostup titra protilátok proti pôvodcovi GA.
V európskej populácii sa prevalencia protilátok proti A. phagocytophilum pohybuje
v rozmedzí 1,5-28 % u ľudí, ktorí mali pricicaného kliešťa alebo sa pohybovali v endemickej
lokalite (Blanco and Oteo, 2002). Na Slovensku bol zistený 25 % výskyt protilátok proti
pôvodcovi GA u pacientov s potvrdenou alebo predpokladanou LB (Kocianová et al., 2008).
V našej štúdii sme potvrdili prvý prípad granulocytárnej anaplazmózy u ľudí na
Slovensku vôbec. Stanovili sme tiež vyššiu prevalenciu protilátok v skupine poľovníkov
a pacientov z oblasti severného Slovenska ako z južnejších oblastí, čo môže súvisieť
s postupom kliešťa obyčajného do týchto lokalít kvôli globálnemu otepľovaniu. V skupine
darcov krvi sme protilátky proti pôvodcovi GA nezistili a u žien s diagnózou gravidita
končiaca potratom sme v jednom prípade potvrdili hraničné IgG protilátky.

Práca vznikla za finančnej pomoci grantov APVV LPP 0341-06 a MZ SR 31-SAV-06.
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POTREBUJEME AJ V SÚČASNOSTI ETIKU A BIOETIKU V MEDICÍNE?

Novotný Jozef1, Stančiak Jaroslav2, Kopáčiková Mária2, Jánský Petr1
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Súhrn
Medicína je veda a umenie súčasne. Medicína ako veda i medicína ako umenie nie
sú antagonistické, ale sa navzájom neustále obohacujú a dopĺňajú. Jednou z
najvýsostnejších kvalít lekára i sestry je ľudskosť, humánnosť, humanita – ako tajomstvo v
starostlivosti o pacienta i v prinášaní obetí pre pacienta. V súčasnosti uvedené atribúty
i prinášanie obetí sú prepotrebné, nakoľko v pretechnizovanej medicíne sa pacient stráca, a
v tom je tajomstvo úspechu lekára - klinika. Aj v tom spočíva hlavná výzva prečo najmä v
súčasnosti sú prepotrebné etika a bioetika v medicíne. V súčasnosti, podobne ako v čase
keď bolo vyslovené, má trvalú platnosť krédo Alberta Schweitzera: „Našim najvyšším a
prvotným poslaním je služba blížnym. Pracovať pre spoločné dobro je naše sväté krédo, je to
najhlbšia a najposvätnejšia viera.”
Kľúčové slová: Medicína ako veda a umenie. Etika. Bioetika. Výskum. Terapia.
Key words: The medicine as the science and the art. Ethics. Bioethics. Science. Therapy.

„SCIENTIA POTESTAS EST.“
...Veda ma vždy fascinovala,
viera ma vždy posilňovala,
aj v najťažších chvíľach života...
Samozrejme vedu obdivujem, fascinuje ma,
ale súčasne obdivujem aj filozofiu, morálku a etiku.
Úvod
Conditio sine qua non v profesnej činnosti a teda i vo vedeckej práci, ba
v každodennej činnosti je etika. Vývoj etiky mimoriadne tesne súvisí s vývojom filozofie.
Mravné (cnostné) je teda všetko, čo nás nasmerováva na tomto svete k lepšiemu životu, a
teda i etiku je možné vnímať ako praktickú filozofiu, ktorá reprezentuje vzťah človeka k svetu
(Moody, 1991; Balcar,1983; Kern, H. a kol., 2000). Morálku je teda možné porovnať so
svedomím človeka. V tomto dộsledku mộžeme etiku definovať ako filozofickú vedu o
správnom spộsobe života, ktorá pramení z racionálnych prístupov a snaží sa nájsť, resp.
zdộvodniť spoločné a všeobecné základy, ktoré sú predmetom etiky. Môžeme teda povedať,
že etika je teóriou morálky, čiže filozofickou disciplínou, ktorá skúma morálku, resp.
morálne relevantné chovanie a jeho formy. Etiku mộžeme rozlišovať i podľa iných hľadísk.
V súčasnosti sa s pojmom etika stretáme pomerne často v stále nových spojeniach, napr.
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bioetika, ktorá nemộže byť chápaná iba ako synonymum lekárskej etiky, ale ako disciplína,
ktorá sa zaoberá riešením praktických morálnych problémov, ktoré súvisia s rộznymi
životnými obdobiami človeka, napr. so vznikom a finalitou ľudského života, s profesnou
činnosťou a pod. (Strauss, 1991; Haškovcová,1994; Beauchamp, Childress, 2000).
Z uvedeného hľadiska je teda dộležitá profesná etika, etika vo vedeckej činnosti, autorstvo
publikovania a pod. Etika teda aplikuje všeobecné etické normy, tzv. etický kódex, na
konkrétnu profesnú činnosť. Hovoríme teda o etike vedca, lekára, zdravotnej sestry,
univerzitného učiteľa, sudcu, novinára, ba i jednoduchého človeka a pod. (Anzenbacher,
1994; Novotný, 1997, 1998,1999,2000; Renöckl, 2003).
Vedecká práca je motorom činnosti intelektuála. Posúva aj prax dopredu, a podobne aj
prax poskytuje invenciu pre vedeckú prácu. Je potrebné akcentovať, že teória bez praxe je
slepá, ale prax bez teórie je hluchá.
Medicína ako veda, medicína ako umenie. Etika a bioetika

Medicína ako mimoriadne zložitá oblasť ľudskej činnosti s veľkými nárokmi na
mentálnu činnosť často spojenú so zručnosťou, má polohu umenia a vedy súčasne.
Medicína je veda a umenie, ale aj veda a múdrosť súčasne. Môže sa rozvíjať ako sčasti
repetitívna činnosť, ale jej fundamentom vždy zostane veda a odbornosť. Lekár, ktorý veľa
vie, môže pacientovi múdro pomôcť, aj keď v medicíne vedieť ešte neznamená vždy
pomôcť. Človek je neopakovateľnou a jedinečnou bytosťou, integráciou štruktúr a funkcií
tkanív, orgánov, systémov a duševnej činnosti. Pomoc človeka človeku a lekára pacientovi je
od vekov oceňovaná nad iné činnosti. Snaha pomôcť korigovať poruchu, odstrániť jej príčinu
alebo zmierniť bolesť vyžaduje enormné úsilie, obrovskú šírku vedomostí a schopností využiť
vedecké poznatky spolu so zodpovednosťou za rozhodnutia, ktoré by mohli byť osudovo
nevratné, keby sa nerešpektovalo, že medicína je veda a umenie súčasne. Veda vyžaduje
vysoký stupeň vzdelania a pre umenie sú potrebné vlohy, ktoré treba rozvíjať a obohacovať o
skúsenosť. Významnou skutočnosťou práce lekára je jeho zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré majú etický charakter. Medicína prináša nové možnosti, nové postupy, ktoré bude
možné zo strany pacienta prijať, alebo odmietnuť – prijať to, čo bude technicky možné a
ekonomicky aj ľudsky prijateľné. Doteraz je v rozhodujúcom procese hlavným faktorom lekár.
Etické je, aby pacient sám zaujal stanovisko k návrhu lekára na možný liečebný postup.
Obrovský rozmach vedeckých poznatkov a technických možností ponúka vedcom a lekárom
nové možnosti, ktoré môžu predstavovať i určité riziká. Nie všetko, čo je technicky
dosiahnuteľné, je eticky správne. Osobitné miesto má medicínska etika v lekárskom
výskume pri jeho plánovaní a konkrétnom uskutočňovaní.
Medicínska etika sa stala predmetom veľkého všeobecného záujmu (Beauchamp,
Childress, 2000; Dolista, 2004; Braunwald et al.,2001).
Bioetika nie je len nový názov pre medicínsku etiku, lebo sa jedná o viac ako o
osobnú zodpovednosť lekára za zdravie a život pacienta. Bioetika sa zamýšľa nad zmyslom
existencie jedinca, študuje hierarchiu hodnôt, všíma si dôstojnosť ľudskej osoby a jeho
základné práva. Rozvíjanie a ochrana života, zdravie a navrátenie zdravia, smrť a umieranie
je oblasť, v ktorej sa odzrkadľuje spoluzodpovednosť, sloboda, vernosť. Základné princípy
medicínskej etiky sú: prospešnosť, neškodnosť, autonómia a spravodlivosť.
Farmakoterapia predstavuje rozsiahlu oblasť v medicíne. Zahrňuje poznatky získané
v predklinických štúdiách, ktoré sa integrálne využívajú v etiopatogenéze, diagnostike,
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terapii a prevencii jednotlivých chorôb. Etické princípy farmakoterapie sú v súlade so
základnými zásadami: salus aegroti suprema lex a so zásadou primum non nocere.
Lekárska etika je teda mimoriadne významná a aktuálna a je conditio sine qua non tak
v diagnostickom, ale najmä v terapeutickom procese. Pri etickom posudzovaní treba mať na
zreteli, že choroba zasahuje človeka v týchto základných dimenziách: telesnej,
duševnej, sociálnej a spirituálnej. Choroba a teda i diagnostika a farmakoterapia
predstavujú hlboký zásah do života človeka a často ho stavajú na okraj fyzických a
psychických síl. Každý chorý si vyžaduje individuálny prístup a individuálne riešenie jeho
zdravotného stavu (Novotný, 1997; Novotný, 1998; Novotný, 1999; Novotný et al., 1999).
Medicínske vedomosti a prax sa neustále dopĺňajú a menia. Vzhľadom na to, že
žijeme v atmosfére pochybností a neistôt, naše rozhodnutia a kroky konáme na základe
pravdepodobností. Pokroky vo vedomostiach klinickej medicíny sú v našom období závislé
najmä na vedomostiach a pokrokoch profesionálnych vedcov, pre ktorých je veda povolaním
a ktorí pracujú vo vedeckých ústavoch a na lekárskych školách na celom svete.
Choroba, totiž, nie vždy sa prezentuje v plne rozvinutom obraze, a taktiež i
perspektívy a vedomosti klinického vedca sú často neúplné. Choroba často povie
svoje tajomstvá v príčinných zátvorkách.
Každý poslucháč medicíny i lekár-klinik by mal byť familiárny a mal by precítene
poznať hĺbku slov klasickej eseje „STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA“ od Francisa Peabodyho
z roku 1927:
„Klasická medicína v najširšom zmysle slova zahŕňa osobný vzťah lekára s jeho
pacientom. Je to umenie, ktoré je síce založené na neustále sa zvyšujúcom množstve
lekárskych vedomostí, poznatkov, avšak musí obohacovať aj niečo viac, čo zostáva mimo
sféry každej vedy. Medicína ako umenie i medicína ako veda nie sú antagonistické, ale
sa navzájom neustále obohacujú i dopĺňajú. Rozdiely medzi medicínou ako vedou a
medicínou ako umením nie sú väčšie ako rozdiel medzi aeronautikou a umením lietať.
Správna medicínska prax totiž predpokladá porozumenie vied, ktoré prispievajú k štruktúre
modernej medicíny, avšak je pochopiteľné, že zvuk profesionálneho tréningu zahŕňa oveľa
širší priestor. Zatiaľ čo terapia choroby môže byť úplne neosobná, starostlivosť o
pacienta musí byť plne osobná. Význam intímneho osobného vzťahu medzi lekárom a
pacientom nemôže byť príliš akcentovaný, najmä pre veľké množstvo premenných príčin, na
ktorých sú diagnóza a terapia priamo závislé, a neúspech mladého lekára rozpoznať ich
vzájomný vzťah spočíva v neúspechu jeho starostlivosti o pacienta. To, čo nazývame
klinický obraz, nie je iba fotografia jedinca v posteli, ale je to impresionistická maľba
pacienta obkoleseného jeho domovom, jeho prácou, vzťahmi medzi ním a jeho príbuznými
i priateľmi, jeho radosťami, starosťami, jeho nádejami i strachom. Lekár, ktorý sa chce starať
o zdravie svojho pacienta, a pritom zanedbáva tieto skutočnosti, ktoré tvoria a dopĺňajú
vnútorný emocionálny život pacienta, je aspoň tak nevedecký, iracionálny, ako vedec, ktorý
nerešpektuje kontrolu všetkých podmienok, ktoré môžu ovplyvniť pozorovanie. Dobrý lekár
pozná svojho pacienta dôverne (skrz-naskrz) a jeho vedomosti sú starostlivo a draho
získané. Čas, sympatie a porozumenie musia byť pozitívne hodnotené, ale odmenou musí
byť pevná väzba, ktorá tvorí najväčšiu odmenu a uspokojenie v praktickej klinickej medicíne.
Jedna z najvýsostnejších kvalít lekára je jeho ľudskosť, humánnosť, humanita - ako
tajomstvo v starostlivosti o pacienta i v prinášaní obetí pre pacienta.“
Tento hlboký osobný vzťah, hlboké vyznanie, je rovnako závažné dnes ako v čase,
kedy ho autor napísal, teda pred viac ako 80-mi rokmi. Táto skutočnosť je daná aj tým, že
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medicína čím ďalej tým viac sa stáva vedeckou, a teda aj lekár dneška už nie je lekárom
včerajška, stáva sa síce vedeckejším, a aj humánnejším(?) (Novotný, 2004; Peabody,
1927; Pickering, 1977; Renöckl, 2003; Strauss, 1991).
Umenie medicíny dneška, rovnako ako včerajška, zostáva a trvá. Lekár musí
pokračovať v múdrosti a porozumení s hlbokou úctou k pacientovi ako ľudskej bytosti, ako
osobe. Tajomstvo úspechu v starostlivosti o pacienta je prinášanie obetí pre pacienta!
Metódy poznania. Veda. Vedecký výskum. Etika a bioetika. Empirický výskum.

Poznanie objektívnej reality je mimoriadne zložitý proces, ktorý má množstvo úskalí a
v zásade poznáme štyri spôsoby poznania, resp. spôsoby fixovania presvedčenia:
y metóda tradície: ľudia opakovane veria určitej „pravde” preto, že sa za pravdu
niekedy i dlhšiu dobu považuje, je často opakovaná, odvodzujú sa z nej často
„pravdy” nové ako z určitého axiómu. Je neustále opakovaná a vyslovovaná bez
ohľadu na to, že seriózny výskum už často dokázal, že neexistuje, alebo aspoň
dokázal jej obmedzenú platnosť (napr. mechanické učenie, bez akýchkoľvek
tvorivých návykov vyvoláva často pocit tzv. „naučenej bezmocnosti”);
y metóda autority: toto poňatie vychádza tak uznávania pevne vymedzených názorov
vedcov a ďalších ľudí, ktorí sú považovaní v danej vednej oblasti za autority, ako aj
často z autority ideológie, viery, a pod. Je nutné zdôrazniť, že za určitých podmienok
môže autorita pomôcť posunúť veci dopredu, avšak nesmieme zabudnúť, odmietnuť,
že za iných podmienok, práve naopak, môže byť brzdou pokroku! Je to z dôvodu, že
vedec nie je schopný prekonať bariéru autority. Skutočne kreatívny človek môže
tvrdenie autorít, renomovaných vedcov považovať maximálne za istú orientáciu v
danej problematike, avšak sa nesmie báť vysloviť iný názor, alebo nájsť alternatívu v
okamihu, keď pocíti, zistí, pochybnosť o pravdivosti tvrdení, ktoré vyvracajú
novozistené fakty;
y metóda a priori, metóda intuície: metóda intuície je síce rozumová metóda, je v
zhode s rozumom, ale vždy nemusí byť v zhode s našimi doterajšími skúsenosťami.
Často je obtiažne určiť, o čí rozum sa jedná. Niekedy dochádza k podobnému typu
poznania v diskusii a konfrontácii rôznych stanovísk, inokedy sa vychádza z tzv.
predpokladu samozrejmosti určitého tvrdenia. V takomto prípade sa však tento
spôsob poznania blíži k obyčajnému prijatiu tradície;
y metóda vedy, vedecká metóda: vedecká metóda na rozdiel od všetkých
predchádzajúcich metód umožňuje a priamo predpokladá schopnosť sebakorekcie.
Vedecké poznanie totiž prekračuje hranice všetkých prechádzajúcich metód tým, že
jeho objektivita je zaisťovaná systémom zberu údajov, ich korektným spracovaním,
analýzou, hľadaním kauzálnych väzieb, tvorbou teórií a ich sebakorekciou novým
overovaním často rovnakými alebo alternatívnymi metódami za podobných, alebo
zmených podmienok.
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Obrázok 1 Vedecký prístup a vedecký výskum

Obrázok 2 Výskum kvalitatívny a kvantitatívny

Podobne ako existujú mnohé definície vedy, nachádzame aj viaceré definície
vedeckého výskumu (Obrázok 2).
„Vedecký výskum je systematické, kontrolované, empirické a kritické skúmanie
hypotetických výrokov o predpokladaných vzťahoch medzi prirodzenými javmi.” Z tejto
definície je potrebné akcentovať niektoré skutočnosti, že sa jedná o systematické
skúmanie (1), (na rozdiel od predchádzajúcich typov poznania sa tu nestretávame s
nahodilosťou, ale so systematickým, premysleným prístupom k poznaniu), (2) ďalším rysom
vedeckého poznania je kritickosť a sebakontrola, overenie a nové potvrdenie už
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zistených poznatkov, ba dokonca (3) hyperkritickosť k vlastným i cudzím výsledkom, čo
zaväzuje vedca k precíznosti, presnosti, jasne vymedzenému prístupu, ako aj k tomu, aby
výskumná situácia bola prísne disciplinovaná.” Veľmi diskutovanou otázkou je obmedzenie
vedeckého výskumu iba na kritické overovanie hypotetických výrokov o skúmaných vzťahoch
medzi prirodzenými javmi. Je samozrejmé, že mnohé výskumy sú podobného charakteru. Je
však potrebné poznamenať, že veľmi často vzniknú veľké objavy, bez stanovenia hypotéz!
Veda je tvorivý, kontinuálny proces, ktorý je nevyčerpateľný. Vedu však robí konkrétny
človek so svojimi predsudkami, ilúziami, pochybnosťami, ale i so svojimi interpretáciami
výskumných zistení. Práve táto skutočnosť môže významným spôsobom ovplyvniť skreslenie
výsledkov výskumu. Je teda potrebné uviesť niektoré podmienky, ktoré zmenšujú
pravdepodobnosť nešetrného zaobchádzania so zistenými faktami.
Uvedieme niektoré odporúčania, možno aj varovania tým, ktorým je poznaná pravda
nadovšetko drahá:
► Seriózny vedec musí uprednostňovať fakty; pokiaľ sa dostanú pri výskume do rozporu
idey s faktami, seriózny vedec musí uprednostňovať získané fakty. Musíme rozoznávať
medzi faktami a ideológiou. Ideológia má samozrejme vplyv na vedu a výskum. Akákoľvek
ideológia vníma vedu skôr ako podporný systém, ktorý má hľadať a vyberať fakty, ktoré
potvrdzujú danú ideológiu ako oprávnenú a pravdepodobne i jedine možnú;
► každý výskum je iba mozaikou, malou etapou, vo veľkom procese hľadania pravdy;
veda je kontinuálny ľudský proces. Každý objav , hoci aj najsignifikantnejší, býva po určitom
čase prekonaný novým, hlbším poznaním pravdy. Cesta vedy je tŕnistá, nie je vždy
posypaná kvetmi, nie je vždy jednosmerná a jednoznačná. Cesty k poznaniu pravdy sú
mnohoraké. Pre vedca nie je jednoduché poznanie, že poňatie, resp. výsledky jeho výskumu
sa dostali do slepej uličky. Preto veľmi často hrozí nebezpečenstvo, že sa bádateľ vedome,
alebo ešte častejšie nevedome, snaží úspešne ukončiť výskum pozitívnymi výsledkami;
► aj negatívne zistenie je zistenie, je významným poznatkom; ani najsignifikantnejšie
výsledky neprinášajú vždy úplnú odpoveď na všetky položené otázky. Pocit „velikášstva“ že
všetko vieme, nás opustí vtedy, alebo začne opúšťať vtedy, keď začneme seriózne pracovať
a hľadať nielen povrchné, ale najmä hlbšie odpovede na otázky, ktoré umožnia porozumieť
skúmanej podstate javov. Čím serióznejšie a hlbšie prenikáme do podstaty vecí, a ich
súvislostí, tým viac zisťujeme, že sme konfrontovaní so stále zložitejšou spleťou problémov.
Naše skúmanie je súčasťou nekončiaceho sa procesu hľadania a poznávania, a nie
absolútneho poznania a absolútnych právd. Veľmi často sa najmä začínajúci vedci, bez
dostatočných skúseností snažia za každú cenu získať pozitívne výsledky, ktoré potvrdia ich
ciele, resp. hypotézy. Toto je v poriadku, kým v záujme „veľkej snahy“ nezamlčia negatívne
zistenia. Je nutné podčiarknuť, akcentovať(!), že aj negatívne zistenie je zistenie, ktoré
posúva vedecké poznanie dopredu;
► pre seriózny výskum je typický jasný metodický prístup; poznať podmienky, použité
metódy, spôsob spracovania, usporiadanie, validita a relabilita, citlivosť metód je
podmienkou seriózneho výskumu. Je conditio sine qua non pre seriózny výskum, že musí
obsahovať všetky uvedené skutočnosti, aby bol reprodukovateľný, pri dodržaní prísne
stanovených podmienok aj inými vedcami, v iných laboratóriách;
► conditio sine qua non, samozrejmosťou, pre vedca, vedeckého pracovníka, by mala
byť nezávislosť uvažovania a myslenia; jednou zo základných vlastností seriózneho
vedeckého pracovníka je istá dávka pochybností, a to aj o vlastných výsledkoch. Práve
pochybnosť o autoritách, teóriách, ale i svojom vlastnom skúmaní neposkytuje príležitosť na
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sebauspokojenie, je totiž hnacím motorom, je základom tvorivého nepokoja. Z hľadiska
vývoja vedy je dôležitý pojem vedeckej paradigmy. Paradigma, v danej historickej situácii je
predstavovaná, ako súbor teórií, alebo i jedna vedúca teória, ktorá v danom období určuje
spôsob riešenia vedeckých problémov. Nové vedecké poznatky môžu postupne arodovať
existujúcu vedúcu paradigmu, v dôsledku čoho môže dôjsť k vedeckej revolúcii, ktorá síce
neuvoľňuje priestor pre nové samostatné tvorivé výboje, ale vytvára novú paradigmu, ktorá
opäť ovplyvňuje po určitú dobu, v určitej etape, spôsob vedeckého myslenia a bádania.
Mimoriadne cenná je schopnosť nenechať sa zviazať vedeckými paradigmami určitého
historického obdobia. Ich prekonanie totiž poskytuje nádej nového vedeckého poznania a
priblíženie sa vedeckej pravde.
► Vedecký pracovník, výskumník, by nemal byť otrokom, zajatcom , svojho
očakávania; vo výskume je veľmi časté, že vedec pristupuje k riešeniu určitého problému na
základe platnej teórie, vytvára si určitú pracovnú hypotézu o skúmanej oblasti, skúmaných
javoch, osobách a pod. Výskum i občas podvedome smeruje k potvrdeniu pôvodných cieľov,
hypotéz, dochádza k tzv. sebasplňujúcej predpovedi. Pozitívny variant tohto efektu sa
označuje aj Pygmalion efekt, alebo v poslednej dobe ako Galatea efekt. Oba názvy majú
svoj pôvod v gréckej mytológii. V oboch prípadoch ide o pozitívny variant sebasplňujúcej
predpovede; negatívny variant tejto predpovede sa označuje pojmom Golem efekt.
Negatívne očakávanie vedie často k negatívnym dôsledkom;
► každý seriózny výskum má obmedzenú platnosť záverov; nie vždy vedec popisuje
spôsob získania výsledkov, tieto často zovšeobecňuje. Dosiahnuté výsledky, a teda i závery,
platia pre dané podmienky, pre aktuálny súbor. Niekedy sa dosiahnuté výsledky
zovšeobecňujú iba na obmedzenú skupinu, niekoľko málo prípadov, jedincov;
► každý výskum je vždy zjednodušením zložitej reality: vo vedeckom výskume sa
používajú zjednodušené modely reality. V spoločenských vedách, kam patrí aj
ošetrovateľstvo, pre ktoré je príznačný výskum javov spojených so svetom človeka a jeho
spoločenstvami, je zložitosť vzájomne sa ovplyvňujúcich premenných oveľa zložitejšia v
porovnaní s ktorýmkoľvek iným vedným odborom, najmä vedami prírodnými;
► seriózny vedecký výskum rieši problematiku z viacerých zorných uhlov; výskum v
spoločenských vedách predstavuje vždy veľmi zložitý súbor premenných a ich vzájomné
väzby, ktoré nie je možné poodhaliť iba jednou metódou alebo technikou. Vo vedeckom
výskume je potrebné použiť viaceré metódy na sledovanie problému; ak použijeme iba jednu
metódu nevyvarujeme sa jednostranného pohľadu, a tým aj skreslených záverov.
Problémom je vždy veľkosť súboru. Taktiež je to kvantifikácia výsledkov, ktorá je prvoradá v
„tvrdom výskume“;
► dôležitá je opatrnosť pri formulovaní záverov, ktorá je potrebná a nie je na škodu;
vážnou chybou je snaha dospieť vždy k pozitívnym záverom. Je niekoľko skutočností, ktoré
majú za následok uvedenú chybu: - hľadanie kauzality (práve toto prianie býva otcom
myšlienky); zdanlivo vedeckejšia je štatistická analýza; simplifikácia záverov (snaha nájsť
vysvetlenie za každú cenu); porovnávať neporovnateľné (staré a nové výsledky). Takýto
postup pôsobí síce „ornamentálne“ a „originálne“, avšak v skutočnosti je prejavom
neserióznosti a chyby v myslení.
► hľadanie zákonov a zákonitostí v spoločenskom výskume; zákon určuje všeobecnú
platnosť závislostí, procesov, javov a ich vlastností za určitých, presne popísaných,
definovaných, podmienok, vnímame ho ako všeobecnú výpoveď vedeckej teórie. Napr. v
prírodných vedách poznáme zákon o zachovaní hmoty a energie, zákon gravitácie a iné. V
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spoločenských vedách je náročné formulovať zákony podobného typu(!) aj vzhľadom na
variabilitu premenných, ktoré v procese pôsobia. Nie je celkom možné jednoznačne
definovať podmienky jeho absolútnej, bezpodmienečnej platnosti. V spoločenských vedách,
a teda v spoločenskom výskume, je potrebné hľadať zákonitosti, a nie zákony. Zákonitosť
je v tomto ponímaní zistená väzba medzi rôznymi premennými, ktorá je platná pre štatisticky
významnú časť jedincov v pevne definovaných podmienkach, teda diskutovanou otázkou
zostáva kvantitatívny a kvalitatívny výskum (Obrázok 2);
► v ošetrovateľstve (výskum v ošetrovateľstve i ošetrovateľský výskum) je
perspektívny tímový interdisciplinárny prístup; ošetrovateľstvo úzko spolupracuje s inými
vednými odbormi, najmä s medicínou. Medicína je veda a umenie, uvedené skutočnosti nie
sú antagonistické, ale sa navzájom dopĺňajú a nevylučujú. Podobne môžeme hovoriť aj o
ošetrovateľstve, avšak s tým, že toto si hľadá svoju tvár. Patrí medzi dynamické odbory. V
neposlednej miere je potrebné akcentovať, že dobrá sestra je Boží dar. Ošetrovateľstvo
patrí medzi spoločenské vedné odbory, pretože potrebuje holistický princíp, za úlohu má
pomôcť človeku, teda skúma človeka v jeho celostnosti a jedinečnosti. Pritom jednoznačne
potrebuje iné odbory, ako napr. medicínu, na prvom mieste, podobne aj ďalšie, fyziológiu,
patofyziológiu, etiku, antropológiu, históriu, estetiku, etnológiu, andragogiku, filozofiu,
religionistiku a mnohé ďalšie. Univerzálnosť sestry nespočíva v tom, že obsiahne všetky
odbory, ale že sa naučí odbory používať a utilizovať. Optimálnym riešením sestryvýskumníčky je spojenie viacerých odborov na skúmanie jedinečnosti človeka, ako indivídua,
ktoré je neopakovateľné.
Etické podmienky môžu byť veľkým obmedzením klinického sledovania. Tieto
pred začatím klinického sledovania musia byť jednoznačne určené. Pri
farmakoterapeutickom sledovaní, ktoré zahŕňa i pacienta v životnom ohrození, je
použitie placeba neetické a kontraindikované! Nový farmakoterapeutický postup musí
byť porovnaný so štandardnými terapeutickými postupmi.
Lekár si musí byť vedomý, že existujúce pokroky v klinickej medicíne často vytvárajú
pred farmakoterapeutom nové seriózne problémy. Vo farmakoterapii sa užívajú vysoko
účinné lieky, z ktorých mnohé môžu mať nežiaduce i vedľajšie účinky. Iba malé
percento hospitalizovaných pacientov obdrží menej ako 6 druhov liekov, pričom musíme
zvážiť nielen ich vnútornú toxicitu, ale aj ich vzájomné interakcie a nežiaduce i vedľajšie
účinky. Vedieť kedy ukončiť určitú terapiu je aspoň tak zložité/dôležité ako vedieť, kedy je
potrebné s ňou začať. Jedna z mimoriadne dôležitých kvalít potrebných pre lekára dneška je
schopnosť nepoužívať zbytočne a nadmerne heroické terapeutické postupy tak diagnostické,
ako i farmakoterapeutické. Najmä vtedy, keď to nie je potrebné, ba zbytočné, iba zo
zvedavosti, kuriozity a akademizmu. Musíme si byť vedomí pravidla, že potenciálne
nebezpečné, heroické, diagnostické a terapeutické postupy môžeme indikovať iba
vtedy, ak ich pozitívny účinok pre pacienta prevažuje ich riziká!!! V diagnostickej
a farmakoterapeutickej praxi by malo byť conditio sine qua non – nikdy neaplikovať postupy,
ktoré slúžia iba na istotu...
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Obrázok 3 Etické aspekty výskumu

► etika v ošetrovateľstve, vo výskume v ošetrovateľstve a ošetrovateľskom výskume;
každý výskum, ktorý sa vykonáva s ľuďmi a na ľuďoch, má svoje etické limity (Mengele v
táboroch smrti!). Tieto limity sú najčastejšie sprevádzané v súvislosti s rešpektovaním
intimity ľudského myslenia, citov, názorov a pod. Jednou z dôležitých otázok je forma
prezentácie výsledkov výskumu. Iným aspektom je forma uskutočnenia sledovaní, citlivosť
voči subjektu, na ktorom sa uskutočňuje výskum v spoločenskovedných odboroch. Je totiž
nutné akcentovať, že sledovanie môže mať aj negatívne stránky na jedinca v sledovaní.
Musí byť vzájomný súlad medzi sledovaným subjektom a výskumníkom. Informovaný súhlas,
súhlas zástupcov, vedeckosť a profesionalita výskumníka, to sú všetko otázky, ktoré veľmi
súvisia s výskumom na človeku. Systém sledovania, pracovné postupy by mali byť vopred
odsúhlasené etickými komisiami, nakoľko jedinečnosť subjektu je kľúčová (Obrázok 3).
► objektivita a zanietenosť vedca pri hľadaní zákonitostí v spoločensko-vednom
výskume; je nepopierateľné a nezanedbateľné, že zanietenosť vedca je kľúčovou otázkou
pri hľadaní vedeckej pravdy, ako aj hľadaní zákonov a zákonitostí. Výskum je správny vtedy,
keď je dobrodružstvom ducha, vedca musí fascinovať hľadanie zákonov a zákonitostí.
Je však nebezpečné ak zanietenosť vedca prerastie do emocionality, ktorá nadobudne svoj
vrchol nad racionálnym prístupom pri riešení vedeckého problému. Táto skutočnosť totiž
hraničí, veľmi často aj u seriózneho vedca, v podvedomom subjektivizme pri analýze
získaných údajov a ich interpretácií. Je nutné, conditio sine qua non, kategorickým
impratívom čo najmenej vnášať emocionálne aspekty do vedeckého výskumu, pritom však je
potrebné mať na pamäti, že aj vedu robia iba ľudia!
„Ak nevieme, čo hľadáme, neporozumieme tomu, čo zistíme, nájdeme.“
H. Poincaré
„Ak by som mal k dispozícii hodinu
na zvládnutie problému,
od ktorého by závisel môj život,
strávil by som 40 minút jeho štúdiom,
15 minút jeho analýzou,
a 5 minút jeho riešením.“
Albert Einstein
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Záver

Chceme kategoricky zdôrazniť, že v pretechnizovanom svete zmietanom
civilizačnými chorobami ako conditio sine qua non potrebujeme vysokú toleranciu, lásku,
ohľaduplnosť, humánnosť, potrebujeme etiku a bioetiku v medicíne, diagnostike,
farmakoterapii, a naviac chceme akcentovať a pripomenúť pre nás všetkých vyznanie
veľkých a výsostne humánnych ideálov tak Francisa Peabodyho, ale najmä Alberta
Schweitzera, ktoré sú trvale platné pre dnešok i zajtrajšok:
„Našim výsostným a prvoradým poslaním je služba blížnym.
Pracovať pre spoločné dobro je naše sväté krédo,
je to najhlbšia a najposvätnejšia viera.“
Medicínske vedomosti a prax sa neustále dopĺňajú a menia. Medicína ako
mimoriadne zložitá oblasť ľudskej činnosti s veľkými nárokmi na mentálnu činnosť často
spojenú so zručnosťou má polohu umenia a vedy súčasne. Môže sa rozvíjať ako sčasti
repetitívna činnosť, ale jej fundamentom vždy zostane veda a odbornosť. Pomoc človeka
človeku a lekára pacientovi je od vekov oceňovaná nad iné činnosti. Snaha pomôcť korigovať
poruchu, odstrániť jej príčinu, alebo zmierniť bolesť vyžaduje enormné úsilie, obrovskú šírku
vedomostí a schopností využiť vedecké poznatky spolu so zodpovednosťou za rozhodnutia,
ktoré by mohli byť osudovo nevratné, keby sa nerešpektovalo, že medicína je veda a umenie
súčasne. Obrovský rozmach vedeckých poznatkov a technických možností (CT, MR, PET,
SPECT, USG, orgánové transplantácie a mnohé ďalšie) ponúka vedcom a lekárom nové
možnosti, ktoré môžu predstavovať i určité riziká. Nie všetko, čo je technicky dosiahnuteľné,
je eticky správne. Lekár, ktorý veľa vie, môže pacientovi múdro pomôcť, aj keď v medicíne
vedieť neznamená ešte pomôcť. Osobitné miesto zaujíma medicínska etika v lekárskom
výskume pri plánovaní a konkrétnom uskutočňovaní často i heroických výkonov, ktoré boli
predtým nemožné a často považované za utópiu a fantastické sny. V súčasnosti je v popredí
záujmu bioetika, čo nie je iba nový názov pre medicínsku etiku. Bioetika znamená oveľa viac,
zamýšľa sa nad zmyslom existencie jedinca, študuje hierarchiu hodnôt, všíma si dôstojnosť
ľudskej osoby a jej základné práva. Bioetika sa prelína ako zlatá niť všetkými oblasťami
medicíny – diagnostika, terapia, lekársky výskum, klinické sledovanie nových liečiv a pod. Je
totiž potrebné zdôrazniť, že choroba teda aj diagnostika a terapia predstavujú hlboký zásah
do života človeka a často ho stavajú až na pokraj fyzických a psychických síl. Choroba sa
totiž nie vždy prezentuje v plne rozvinutom obraze, a v dôsledku toho i perspektívy a
vedomosti klinika i klinického vedca sú často neúplné. Choroba totiž často povie/napovie
svoje tajomstvá v príčinných zátvorkách a iba ten, kto je pripravený, môže byť
úspešný. Medicína ako umenie i medicína ako veda nie sú antagonistické, ale sa
navzájom neustále obohacujú a dopĺňajú. Terapia choroby môže byť totiž úplne
neosobná, avšak starostlivosť o pacienta musí byť plne osobná. Jedna z
najvýsostnejších kvalít lekára, i lekára súčasnosti, by mala byť (je) jeho ľudskosť,
humánnosť, humanita – ako tajomstvo v starostlivosti o pacienta i v prinášaní obetí pre
pacienta. Lekár si musí byť vedomý, že existujúce pokroky v klinickej medicíne často
predkladajú pred klinika-terapeuta nové seriózne problémy. Jedna z mimoriadne dôležitých
kvalít potrebných pre lekára dneška je jeho schopnosť predvídať, teda nepoužívať zbytočne
a nadmerne heroické terapeutické postupy (medzi ktoré patria i farmakoterapeutické
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postupy) najmä vtedy, keď to nie je potrebné, ba úplne zbytočné, iba zo zvedavosti a
kuriozity. V diagnostickej a terapeutickej praxi by malo byť conditio sine qua non, nikdy
neaplikovať postupy, ktoré slúžia iba na istotu!!!

Obrázok 4 Medicína, ošetrovateľstvo a etika
V súčasnosti musíme študovať nielen skutočnú podstatu ochorenia, ale
súčasne musíme kultivovať aj náš vlastný vzťah s každým našim pacientom. Z toho
teda plynie veľké etické memento, etický imperatív pre nás všetkých, že medicína
súčasnosti podobne ako aj minulosti i budúcnosti je skutočne vedou i umením
súčasne (Braunwald et al., 2001; Bláha, 1990; Novotný, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004).
Nie je to iba repetícia našich vedomostí a skúseností, profesionálnej zručnosti, ale je
to i láska a takt, tolerancia, etika na všetkých úrovniach. Medicína je našim výsostným
poslaním, je to služba blížnym, je to sväté krédo pre každého z nás, ktoré nás musí
stimulovať byť stále lepšími (Obrázok 4).
V konečnom dôsledku musíme študovať nielen podstatu klinickej diagnostiky a
terapie, ale súčasne musíme sledovať aj nie menej dôležitý cieľ: kultivovať vlastný vzťah s
každým našim pacientom.
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IMOBILITA – RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU DEKUBITOV

Novysedláková Mária, Hudáková Zuzana
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok

Pohyb je základnou aktivitou ľudského tela. Je to schopnosť pohybovať sa v prostredí
voľne, ľahko, rytmicky a účelne. Ľudia často definujú svoj zdravotný a fyzický stav
schopnosťou pohybovať sa, pretože ich telesné a duševné zdravie závisí od týchto
schopností. Zdravý jedinec bez pohybového obmedzenia je podľa ošetrovateľskej
terminológie schopný sebaopatery, je úplne sebestačný.
Imobilita je stav nežiaduci, v mnohých prípadoch prekážkou k uzdraveniu a lebo
zlepšeniu zdravotného stavu. K imobilite dochádza z mnohých príčin. Medzi najčastejšie
patrí vlastná choroba spôsobujúca obmedzenú pohyblivosť, zranenia, silná bolesť, poruchy
kostrového, svalového alebo nervového systému, generalizovaná slabosť, staroba,
psychosociálne problémy, pooperačné stavy a infekčné procesy. Mobilitu obmedzuje aj
strach a bolesť. Nežiaduce faktory ako fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, nepriaznivo
ovplyvňujú kondíciu imobilného pacienta. Imobilizačný syndróm je fyziologickou odpoveďou
na imobilitu. Všetky orgánové systémy reagujú na stratu pohybovej aktivity.
Imobilní pacienti pripútaní na posteľ alebo odkázaní na invalidný vozík, majú riziko
vzniku dekubitov niekoľkonásobne vyššie ako mobilní pacienti. Vysoké riziko vzniku
dekubitov je u osobitných skupín pacientov od čiastočne imobilných po mozgových
príhodách, poraneniach miechy, amputáciách končatín, (ktorí sa ináč cítia dobre), až
u pacientov pripútaných na lôžko a ošetrovaných na JIS. Riziko vzniku dekubitov je potrebné
určiť už pri prijatí do nemocnice, alebo pri prvom kontakte so zdravotníckym alebo sociálnym
zariadením. Pri posúdení rizika vzniku dekubitov môžeme použiť Nortonovej škálu
(Trachtová a kol., s.62 – 68).
Z hodnotiacich škál má Nortonovej škála najviac položiek súvisiacich s mobilitou.
Nortonovej škála hodnotí:
a) schopnosť spolupráce – úplná, čiastočne obmedzená, veľmi obmedzená, žiadna
b) fyzický stav – dobrý, zhoršený, zlý, veľmi zlý
c) aktivita – chodí, s doprovodom, na vozíku, imobilita
d) mobilita
y úplne obmedzená - neschopnosť urobiť miernu zmenu v polohe bez pomoci,
y veľmi obmedzená - príležitostne robí mierne zmeny polohy bez pomoci, ale nie je
schopný častých podstatných zmien polohy bez pomoci,
y čiastočne obmedzená - robí časté, mierne zmeny polohy bez pomoci, ale je
neschopný urobiť a vydržať hlavné zmeny v polohe nezávisle,
y žiadne obmedzenie - robí veľké a časté zmeny polohy bez pomoci
e) vedomie – bdelý, apatický, zmätený, bezvedomie
f) ďalšie položky sú – vek, pridružené ochorenia, inkontinencia
Cieľom nášho prieskumu bolo posúdiť riziko vzniku dekubitov u pacientov s obmedzenou
pohyblivosťou a imobilných pacientov pomocou Nortonovej škály.
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Charakteristika súboru
Respondenti boli klienti Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Celkom sme
posúdili 75 respondentov. Priemerný vek bol 76 rokov, z toho 39 mužov a 36 žien. Sú to
klienti imobilní, čiastočne imobilní, chodiaci s pomocou. U klientov boli prítomné aj ďalšie
rizikové faktory ako vysoký vek, inkontinencia moču, stolice.
Metóda prieskumu
Hlavnou metódou prieskumu bola Nortonovej škála, rozhovorom s klientom sme si
doplnili údaje o pohybovej aktivite. Pre presnosť posúdenia, stupeň pohybovej aktivity sme
zadefinovali, pričom sme vychádzali z popisu Bradenovej stupnice.
Analýza výsledkov prieskumu
Vek respondentov.
Do 10 a 30 rokov bolo 0 % respondentov, do 60 rokov – 16 %, nad 60 rokov 84 %
respondentov.
Schopnost spolupráce
Úplná spolupráca bola u 8%, čiastočne obmedzená u 65 %, veľmi obmedzená u 24 %,
žiadna spolupráca bola u 4 %.
Fyzický stav
Dobrý bol u 4 %, zhoršený 84 % (myslíme tým v porovnaní s uplynulým polrokom), zlý 8 %,
veľmi zlý 4 %.
Aktivita
Chodí 36 %, s doprovodom 36 %, na vozíku 12 %, imobilný 16 %.
Mobilita
Úplná bola u 8 %, čiastočne obmedzená u 60 %, veľmi obmedzená 32 %, žiadna 0 %.
Stav vedomia
Bdelý stav bol u 64 % respondentov, apatický 24 %, zmätený 12 %, bezvedomie u 0 %
respondentov.
Pridružené ochorenia, na ktoré respondenti trpeli:
Stav po NCMP 52 %, paraplégie 20 %, poruchy citlivosti pri DM 12 %, obmedzená
pohyblivosť po frakturách krčka stehnovej kosti 12 %.

Vyhodnotenie podľa Nortonovej škály
Bez rizika vzniku dekubitov viac ako 25 bodov, bolo 24 % respondentov, riziko vzniku
dekubitov 13 a viac bodov bolo u 60 %, vysoké riziko vzniku dekubitov 12 a menej bodov
bolo u 16% respondentov.
Diskusia
Tlak zohráva kľúčovú úlohu pri vzniku dekubitov. Veľkú pozornosť preto treba
venovať jedincom s obmedzenou pohyblivosťou. Vnašom súbore boli respondenti hodnotení
podľa Nortonovej škály. Zistili sme rôzne stupne obmedzenej telesnej aktivity a pohybu.
Z výsledkov prieskumu vyplýva:
schopnosť chôdze s doprovodom bola u 36 %, na vozík boli obmedzení 12 %, bez aktivity
bolo 16 % respondentov. Čiastočne obmedzená mobilita bola u 60 %, veľmi obmedzená u
32 %. Poruchy vedomia boli u 24 % hodnotené ako apatický a zmätený stav u 12 %. Pri
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celkovom vyhodnocení Nortonovej škály riziko vzniku dekubitov bolo u 60 % respondentov a
veľmi vysoké riziko vzniku dekubitov bolo u 16 % respondentov. Hodnotenie hybnosti
v inštitucionálnej starostlivosti publikoval Bartošovič, (2006, s. 119 - 123). Ako uvádza
Bartošovič, chronické choroby pohybového ústrojenstva sú príčinou celkovej chorobnosti
osôb vo vyššom veku. Z klientov ubytovaných v sociálnom zariadení Domova dôchodcov
bolo 56,2 % mobilných bez cudzej pomoci, 22,6 % s pomôckami, 8,2 % prešlo na malú
vzdialenosť a 13 % klientov bolo upútaných na posteľ respektive kreslo. Pri posúdení
mobility a imobility je vhodné doplniť hodnotenie schopnosti pacienta vykonávať aktivity
denného života (napr. stravovanie, obliekanie, hygiena, chôdza, udržiavanie moču a stolice,
užívanie chodítka, vozíka, schopnosť presunu z postele do kresla, komunikácia).
Respondenti vystavení riziku vzniku dekubitov musia mať zabezpečené preventívne
opatrenia a pomôcky redukujúce tlak na jednotlivé časti tela.
Navrhované opatrenia
•

Polohovanie
Ide o systematické, presnými pravidlami sa riadiace, časové zmeny polohy pacienta.
Je to základný a najúčinnejší prostriedok proti vzniku dekubitov (Riebelová, Válka, Francu
2000 s. 31).
Polohovaním sa rozumie správne uloženie pacienta, zmeny polohy v určitých
časových intervaloch a uloženie končatín (Klusoňová, Pitnerová, 2005 s. 19).
Pravidelnými zmenami polohy chorého sa blokuje nadmerné pôsobenie tlaku na tlakové
body.
Zmeny polôh – striedanie ľahu na chrbte, na boku, na bruchu. Na druhom boku
a v medzipolohách. Poloha na bruchu sa vynecháva u pacientov s respiračnými ťažkosťami
alebo inými nepríjemnými problémami. Intervaly medzi zmenami polohy nie sú nemenné.
Riadia sa podľa aktuálneho stavu chorého, takže sa môžu kolísať od ½ do 4 hodín. Dĺžku
intervalu mal by určovať lekár v spolupráci so staničnou sestrou, v domácom ošetrovaní
praktický lekár. V každom prípade dodržať dôležitú zásadu: „Akonáhle sa pri danom intervale
objavia príznaky vznikajúceho dekubitu alebo ďalších dekubitov, je nutné interval medzi
zmenami polohy skrátiť (Riebelová, Válka, Francu, 2000 s. 31). Pre osoby s poškodenou
mobilitou Keane navrhol kinetické ošetrovanie, ktoré definoval ako automatické a kontinuálne
otáčanie pacienta v danom postavení rovnako zo strany na stranu s maximálnou exkurziou
124 °, pri minimálnej miere 124° za 4,5 minúty. Maximálna exkurzia kinetickej postele je
160°.
Plán polohovania je vhodné upraviť podľa denného režimu tak, aby v dobe
stravovania bol pacient v polohe polosedu až sedu. Do programu polohovania patrí aj
vysadzovanie podľa individuálnych možností zdravotného stavu.
Preventívne polohovanie, sú to zmeny polohy a správne uloženie končatín, vykonáva sestra.
Končatiny sa polohujú v prípade ťažkých poruchách hybností alebo po ortopedických
operáciách. Ak má pacient zachovaný aktívny pohyb, môže byť k zmene polohy motivovaný
a upozorňovaný na nesprávne návyky.
Pasívne pohyby
- sú pohyby vykonávané druhou osobou /fyzio-ergoterapeut, sestra, ošetrovateľ/ alebo
prístrojom. Hlavný význam pasívneho polohovania : udržujú fyziologickú dĺžku svalov,
hybnosť kĺbov a podporujú propriocepciu. Majú byť vykonávané v plnom rozsahu
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fyziologického pohybu, do miernej bolesti alebo pocitu ťahu. Pohyb je vedený pomaly,
v ose pohybu, bez perovania nie cez dva kĺby, dôležitá je správna fixácia. Cviky sa
opakujú 5 – 7 x.
Sestry vykonávajú pasívne pohyby pri každej manipulácií s pacientom v rámci polohovania
alebo osobnej hygieny.
• Kondičné cvičenie
Kondičné cvičenia zdravých alebo čiastočne hybných častí je zamerané na celkovú
aktivitu pacienta, na zvýšenie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Je preventívnym opatrením
proti vzniku komplikácií a sekundárnych zmien. Cieľom je udržať súčasný fyzický stav
pacienta, pohyblivosť kĺbov, svalové funkcie, svalový tonus, správne funkcie vnútorných
orgánov a nervovosvalovú koordináciu. Možnosti kondičného cvičenia závisia od toho či
Pacient je pripútaný na lôžko, môže sa posadiť, môže chodiť.
Cvičenie s kondičným účinkom je realizované spravidla vo forme rannej rozcvičky,
ktorá významne pôsobí nielen na fyziologické funkcie človeka, ale i na jeho psychický stav.
Je vstupom do celodenného programu. Cvičenie môže realizovať i dobre inštruovaná sestra.
Ak je pacient pripútaný na posteli, cviky sú zamerané na udržiavanie funkcie nepostihnutých
častí tela na dychovú gymnastiku. Tempo a rytmus cvičenia určuje vek a celkový stav
pacienta.
• Aktívne cvičenia
Aktívne pohyby vykonáva pacient vlastnou silou a vôľou. Pacient dostáva zadané úlohy od
fyzioterapeutky. Sú to jednoduché pohyby, ktoré je pacient schopný sám urobiť. Dôležitou
súčasťou aktívneho cvičenia je zamestnávanie pacienta a aktivácia psychických funkcií,
vrátane výcviku sebestačnosti.
• Vertikalizácia
V dennom programe ťažko imobilného pacienta má byť určitý časový úsek, kedy je
uvedený do sedu aj keď je sed pasívny. Vertikalizácia začína v ľahu na chrbte zvyšovaním
podpery postupne do najvyššej možnej polohy. Pacient musí byť zabezpečený debničkou
aby sa nekĺzal po podložke. Akonáhle je tolerancia sedu v plnom rozsahu - 90° po dobu 30'
nasleduje seď cez okraj postele. Sed cez okraj postele nemá trvať dlhšie ako 30'. Je
prechodom k sedu cez stoličku, v kresle, na vozíku a je prípravou k nasledujúcemu státiu
(Klusoňová, Pitnerová, 2005 s. 19 – 43).
Zabrániť poranenia tlakových oblastí je ďalšia úloha v eliminácii nepriaznivých
mechanických vonkajších vplyvov. K odreninám a rankám tlakových bodov dochádza často
pri presune pacienta na inú posteľ, na vozík, do vane, na WC, pádom. K poraneniu môže
dôjsť v sakrálnej oblasti pri podkladaní podložnej misy. Pacientovi podkladáme pod nohy
malú stoličku, schodíky. V tejto polohe môžeme robiť dychové cvičenia, cvičenia horných
a dolných končatín a nácvik rovnováhy. Všetky tieto drobné lézie uľahčujú vznik dekubitov.
Je preto potrebné viac personálu a modernej techniky napríklad – špeciálne zariadenia na
presúvanie pacientov rôzne zdviháky, hydraulicky ovládané sedačky pre lepší prístup do
vane, WC. Pre pacienta sú významné i jednoduché držadlá, hrazdičky nad posteľ a pod.
Pacienti trvale ohrození dekubitmi napr. s plégiou vyžadujú zásadné zmeny i vo svojom
vzdialenejšom prostredí, aby sa mohli postarať sami o seba, neporaniť sa a nespôsobiť si
dekubity. Potrebujú kvalitný vozík s dobrou poduškou na sedenie, ľahko prístupné hygienické
zariadenia a individuálne prispôsobené zariadenie bytu.
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•

Antidekubitálne zariadenia
Technické antidekubitálne zariadenia by mali byť integrovanou súčasťou klinickej
starostlivosti v prevencii a v liečbe dekubitov. Plán prevencie a liečby dekubitov musí
pamätať na to, že pacient s dekubitom je podskupinou imobilných pacientov. Imobilný
pacient má veľa potrieb. Protrahovaná imobilizácia tela, pre chorobu, úraz alebo inú príčinu
má rozsiahle škodlivé fyziologické a biochemické následky, prakticky pre každý väčší
orgánový systém. Dekubity sú len jedným z následkov (www.riebel.cz).
Záver
Našim prieskumom sme zistili, že klienti s obmedzenou pohyblivosťou majú riziko vzniku
dekubitov. Každé zdravotnícke a sociálne zariadenie má mať vypracovaný štandardný
ošetrovateľský plán pre imobilných pacientov a vypracovaný štandard postupov výkonov na
polohovanie imobilných pacientov.

Zoznam bibliografických odkazov:

1. BARTOŠOVIČ, I.: Seniori v domove dôchodcov. Bratislava: Charis, 2006, 156s. ISBN
80-88743-63-X.
2. KLUSOŇOVÁ, E., PITNEROVÁ, J.: Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými
poruchami hybnosti. Brno: NCO NZO. 2006. 117s. ISBN 80-7013-423-2.
3. RIEBELOVÁ, V., VÁLKA, J., FRANCŮ, M.: Dekubity, prevence, konzervatívní
a chirurgická terapie. Praha: Galén, 2000, 159 s. ISBN 80 – 7262 - 033 - 9.
4. TRACHTOVÁ, E. a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: NCO
NZO, 2004, s.65 – 66. ISBN 80 – 7013 – 324 – 4.
5. www.riebel.cz

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

226

POTREBA EDUKÁCIE PACIENTOV SO SRDCOVÝM ZLYHÁVANÍM

Novysedláková Mária, Hudáková Zuzana
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok

Srdcové zlyhávanie je syndróm rôznej etiológie. Jedným z prvých krokov liečby má
byť odstránenie korigovateľných príčin - chlopňové chyby, ischémia myokardu pri koronárnej
chorobe, zle kontrolovaná artériová hypertenzia. V ďalšom slede sa treba zamerať na
súbežné ochorenia alebo patologické stavy – anémie, infekcia, renálna insuficiencia,
tyreopatie a pod. Liečba samotného syndrómu pozostáva z komplexu nefarmakologických
a farmakologických opatrení. Základom liečby všetkých pacientov sú diétne a režimové
opatrenia, edukácia pacienta a farmakoterapia. Mimoriadny dôraz sa kladie na konzervatívne
nefarmakologické intervencie a dôsledné a opakované inštruovanie pacienta a jeho
príbuzných o potrebe ich začlenenia do života pacienta. Diéta, pohybový režim, očkovanie,
pravidelná kontrola telesnej hmotnosti, príjmu tekutín, domáce meranie krvného tlaku,
diuretický režim sú neoddeliteľnou súčasťou manažmentu pacienta so srdcovým zlyhávaním
(1).
Srdcové zlyhávanie je jednou z najvýznamnejších príčin závažnej morbidity
a mortality a jednou z vedúcich príčin hospitalizácie v priemyselne vyspelých krajinách.
Prevencia vzniku srdcovej nedostatočnosti sa do veľkej miery prelína s otázkami
prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Najčastejšou príčinou srdcového zlyhávania je
ischemická choroba srdca. Sústavným a cieľavedomým vzdelávaním obyvateľstva
o rizikových faktoroch aterosklerózy a ischemickej chorobe srdca, vytváraním podmienok pre
zdravý životný štýl môžeme znížiť výskyt srdcového zlyhania (1).
Starostlivosť o pacientov so srdcovým zlyhávaním je v súčasnosti multidisciplinárna.
Na jej riešení sa zúčastňuje kardiológ, internista, praktický lekár, setra, dietológ, sociálny
pracovník. Pri pracoviskách poskytujúcich nemocničnú starostlivosť začali v zahraničí
vznikať ambulantné jednotky srdcového zlyhávania. Výkonným článkom sú sestry
so špecializácia v odbore kardiológia, ktoré asistujú v ambulancii, navštevujú pacientov
v teréne a sú s nimi v telefonickom kontakte. Takto personálne a technicky vybavené
pracoviská vytvárajú koncepčný rámec ambulantnej a domácej starostlivosti o pacientov
s chronickým zlyhávaním srdca (1).
Cieľ prieskumu
Hlavným cieľom bolo posúdiť vedomosti o životospráve a liečebnom režime
u pacientov s chronickým zlyhávaním srdca.
Čiastkové ciele
Posúdiť či respondenti majú dostatočné informácie o ochorení – chronické zlyhávanie srdca.
Posúdiť či, respondenti dodržujú odporúčanú diétu.
Posúdiť či, respondenti obmedzujú telesnú aktivitu.
Posúdiť či, pravidelné užívanie liekov.
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Metóda metodika prieskumu
Hlavnou metódou prieskumu bol dotazník zameraný na posúdenie vedomostí,
dodržiavanie liečebného režimu a životosprávy u pacientov s chronickým zlyhávaním srdca.
Prieskum sme vykonávali na ambulanciách praktického lekára v okrese Spišská Nová Ves.
Charakteristika súboru
Súbor tvorili 100 respondenti. Veková hranica respondentov, ktorí sa liečia na
srdcovú nedostatočnosť bola vo veku 71-75 rokov 32 %, a 66 – 70 rokov 26 %, 76 a vyššie
20 % respondentov. V prieskumnom súbore bolo 64 % žien a 36 % mužov. Pri skúmaní
úrovne vzdelania respondentov, sme zistili, že 49 %, má základné vzdelanie, učňovské
vzdelanie bez maturity má 32%, stredoškolské vzdelanie 15 % a vysokoškolské 4 %
respondentov. 80 % respondentov boli dôchodcovia, 9 % pracovali v poľnohospodárstve a
6% ako vodiči.
Výsledky prieskumu
Z celkového súboru 30 % respondentov sa lieči na srdcovú nedostatočnosť 8 - 10
rokov, 27 % sa lieči 4-7 rokov a 23 % sa lieči 1-3 roky. Okrem srdcovej nedostatečnosti sa
respondenti liečili na pridružené ochorenia - 75 % sa lieči na hypertenziu, 63 % na diabetes
melitus, 35 % ochorenie štítnej žľazy, 20 % na ICHS a 17 % respondentov prekonali infarkt
myokardu. 44 %respondentov, nevedelo vysvetliť podstatu svojho ochorenia. Z
charakteristikých príznakov, ktoré sprevádzajú ochorenie sa 63 % respondentov sťažuje na
dušnosť, 58 % respondentov trápi kašeľ, 56 % trpí únavou a 48 % respondentov má opuchy
dolných končatín. To sú najčastejšie a najviac sa vyskytujúce symptómi pri srdcovej
nedostatočnosti. Ako často sa u respondentov prejavujú ťažkosti, u 17 % veľmi často, 32 %
často, 26 % menej často a 25 % zriedka. Skúmali sme, či respondenti zmenili svoje
stravovacie návyky v dôsledku ochorenia a ťažkostí, ktoré ho sprevádzajú. Až 53 %
z opýtaných odpovedalo na túto otázku nie. Zmena stravovacích návykov - 40 %
respondentov obmedzilo príjem mastných jedál, 23 % obmedzilo príjem soli v potrave. Na
objektivizáciu hmotnosti, respondenti uvádzali svoju výšku a hmotnosť, na základe čoho sme
vypočítali BMI – Body mass index telesnej hmotnosti. Zistili sme, že len 13 % má normálnu
hmotnosť, 48 % má nadváhu a 52 % respondentov trpí obezitou, z čoho 2 % trpia obezitou
3.stupňa. Pitný režim dodržiava 56 % opýtaných, konzumáciu pitnej vody preferuje 35 %.
Respondenti pripustili konzumáciu minerálnych vôd s obsahom sodíka.
Pohybovú aktivitu 48 % respondentov obmedzuje pre pocit dušnosti a 53 % hlavne
pre zhoršenie zdravotného stavu. Netolerujú chôdzu do kopca 42 % a po schodoch 40 %
respondentov. Z telesných aktivít sa venujú – prechádzkam 58 %, bicyklovaniu 12 %,
prácam v domácnosti 38 %, žiadne aktivity – 23 %. Fajčenie pripúšťa 13 % respondentov
hlavne muži.
Užívanie liekov – dôležitosť užívania liekov uviedlo 72 % respondentov, častosť
predpísania liekov raz za mesiac -64 %, 2 razy za mesiac 25 % respondentov. Lieky si doma
dávkujú sami 48 % respondenti, za pomoci rodinných príslušníkov 52 %. Informácie o
účinkoch liekov potvrdilo 88 % respondentov, nevedeli opísať 12 %. Pravidelné návštevy u
svojho praktického lekára uviedlo 76 % respondentov, návštevy lekára pri zdravotných
ťažkostiach uviedlo 24 % respondentov. Okrem praktického lekára respondenti sú
dispenzarizovaní v kardiologickej ambulancii 82 %, v diabetologickej 63 %, endokrinologickej
35 %, nefrologickej 12 %. Opakované rehospitalizácie za ostatný rok z dôvodu zhoršenia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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zdravotného stavu malo 17 % respondentov, z toho 1 -2x za ostatný polrok 53 %
respondentov. Vedomosti o cohorení a životospráve získali od praktického lekára 26 %,
kardiológa 53 % respondentov, sestry 14 % respondentov. Věštci respondenti mali záujem o
ďalšie informácie o životospráve a liečebnom režime.
Diskusia
Podľa Framinghamskej štúdie je individuálne riziko rozvoja srdcového zlyhávania
počas života vo veku 40 rokov 21 % pre muža a 20 % pre ženu. Závažnejšia je prognostika
pre populáciu s rizikovými faktormi. Prevalencia pre starších diabetikov je 22,3 %, pre
pacientov s prekonaným infarktom myokardu 28 %, s angínou pectoris 6,4 %, a s arteriálnou
hypertenziou 6,4 % (2). Vedomosti o príčinách chorobe sú dôležitou súčasťou liečebného
procesu, 44% respondentov nevedelo vysvetliť podstatu svojho ochorenia. Nedostatky vo
vedomostiach pacientov sú často zaznamenávané vo výskumoch.
Dodržiavanie životosprávy má dôležitý význam v primárnej a sekundárnej prevencii
srdcového zlyhávania. Jurkovičová (3), uvádza dominantný vplyv výživy
na vznik
kardiovaskulárne ochorenia. V našom súbore došlo k zmene stravovacích návykov u 47 %
respondentov a u 53 % nie, k zmene vo výžive došlo v zmysle obmedzenia mastných jedál
u 40 %, obmedzenie soli u 23 %. Z výberu jednotlivých druhov potravín preukázali čiastočné
vedomosti. Obezitu sme vypočítali podľa BMI u 52 % respondentov, 40 % respondentov
sami ohodnotili svoju postavu ako obéznu. Pitný režim dodržiava 56% opýtaných,
konzumáciu pitnej vody preferuje 35 %. Respondenti pripustili konzumáciu minerálnych vôd
s obsahom sodíka. Podľa Mistríkovej (4), fyzická aktivita má priamy účinok na
kardiovaskulárny systém a nepriamo ovplyvňuje iné rizikové faktory. Respondenti v našom
súbore sa venujú z pohybových aktivít prechádzkam 26 %, domácim prácam 38 %.
Pohybovú aktivitu obmedzujú pre pocit dušnosti, slabosti. Dôležitou a často opomínanou
potrebou je edukácia pacienta o liečbe o jej význame, rizikách, monitorovaní liečby. Počet
hospitalizácií pacientov so srdcovým zlyhávaním je ukazovateľ chorobnosti v populácií.
Podľa prieskumov 20 % pacientov prijatých do nemocnice je buď pre zhoršenie srdcového
zlyhávania alebo s novodiagnostikovaným srdcovým zlyhávaním. Pacienti sú hospitalizovaní
približne dvakrát ročne a v nemocnici strávia približne 30 dní. Niektoré zdroje uvádzajú, že
terminálne srdcové zlyhávanie tvorí asi 5 % hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie.
Navrhované opatrenia
Ako uvádza Goncalvesová (1) dôsledná, trpezlivá, opakovaná a predovšetkým písomnou
informáciou podporená edukácia pacienta o podstate choroby, jej prognóze, diéte,
pohybovom režime, liečebnom postupe je zásadným predpokladom úspechu liečby.
Niekoľko prác ukázalo, že štrukturovaný hodinový informačný rozhovor s pacientom pred
prepustením z nemocnice znižuje potrebu rehospitalizácie.
Edukačné témy pre pacienta so srdcovým zlyhávaním a jeho príbuzných (1):
Všeobecné informácie: príčina ochorenia, pôvod symptómov a príznakov, potrebné
diagnostické postupy, ciele liečby, možnosti liečby, stop fajčeniu.
Výhľad do budúcnosti: premenlivý priebeh choroby, dlhodobá perspektíva, informácie
blízkych o možnosti náhlej smrti.
Selfmonitoring:
denné váženie sa, registrácia bežných symptómov, meranie tlaku
a pulzovej frekvencie, inštrukcia kedy kontaktovať lekára
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Diéta: reštrikcie soli, pitný režim, zloženie stravy/stravovacie návyky
Farmakoterapia: zoznam liekov a ich dávkovanie, vysvetlenie účinku jednotlivých liekov,
zdôraznenie potreby pravidelného užívania liekov, možné vedľajšie účinky.
Telesná aktivita: pravidelná aeróbna činnosť/cvičenie, sexuálna aktivita, práca
a zamestnanie.
Iné: očkovanie, kedy kontaktovať lekára, kontakty na pohotovosť, ambulanciu,
špecializované zariadenie
Záver

Kardiovaskulárne choroby patria medzi najzávažnejšie zdravotnícke problémy
v priemyselne vyspelých krajinách na celom svete. Nezastupiteľnú úlohu pre komplexnú
starostlivosť o pacienta so srdcovým zlyhaním majú aj sestry pri preventivných,
diagnostických a liečebných opatreniach. Pacientom so srdcovým zlyhaním by mala byť
poskytnutá kontinuálna starostlivosť s náväznosťou na hospitalizáciu a domácu starostlivosť
s vypracovaným plánom ošetrovateľskej starostlivosti a edukačným plánom.
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PROBLÉM UTRPENIA A JEHO RIEŠENIE V LOGOTERAPETICKEJ KONCEPCII

Ondrášik Ivan
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Motto:
Nie v tom, že trpíme,
ale v tom, ako trpíme,
spočíva zmysel utrpenia.
V. E. Frankl
Úvod

V našom príspevku sa chceme pokúsiť priblížiť fenomén ľudského utrpenia z pohľadu
logoterapeutickej koncepcie, ktorú teoreticky rozpracoval a do klinickej praxe zaviedol
rakúsky psychiater a neurológ Viktor Emanuel Frankl (1905 – 1997).
Fenomén ľudského utrpenia je v logoterapii nahliadaný z viacerých aspektov predovšetkým z pohľadu antropologického a psychoterapeutického a z perpektívy filozofickej
a religióznej. 1 V našom príspevku chceme najprv priblížiť chápanie človeka ako osoby a
zamyslíme sa nad krízou zmyslu života. Budeme sa zaoberať vzťahom medzi hodnotami a
utrpením. Postupne priblížime terapeutické metódy, ktoré nám logoterapia ponúka, a v
závere budeme hovoriť o troch štádiách človeka vo vzťahu k zmyslu života. Ako zdroj
poznatkov nám poslúžili práce V. E. Frankla a E. Lukasovej.
1. Antropologické východisko
Pre priblíženie ľudského utrpenia je z nášho pohľadu dôležité vymedzenie človeka
ako osoby, pretože táto perspektíva patrí k najoriginálnejším prínosom logoterapie.
Frankl hovorí o takzvanej dimenzionálnej ontológii. V nej sa chápe osoba človeka v jej
celostnosti, bez redukovania na partikulárne časti. V jeho koncepcii dimenzionálnej
ontológie sa človek chápe ako somaticko-psychická a spirituálna jednota, ktorá má svoje
personálne jadro. „Človek je telesno-psychicko-duchovná jednota a celok, pričom duchovno
v človeku, duchovná osoba, je základom, zdrojom a garanciou tejto jednoty a
celostnosti.“(Frankl, 2007, s.113) V tomto trojdimenzionálnom modeli človeka nejde o
mechanicky poukladané vrstvy, ale o dimenzie, ktoré sa perichoreticky vzájomne a súvisle
prenikajú. Logoterapeutické chápanie človeka je teda dynamické vo svojej podstate. Frankl
charakterizuje ľudskú osobu nasledovne: Osoba je nedeliteľná, je vo svojom základe
jednotou, je zároveň celkom. Každá osoba je absolútne jedinečná, nezameniteľná a
spirituálna. Osoba človeka je primárne existenciálna, čo znamená, že existuje ako svoja
vlastná potencialita. Centrom osoby je jej vlastné ja. Osoba je substanciou, je dynamická a
bytostne transcendentná. (Frankl, 1972, s.117)
Telesná dimenzia človeka zahŕňa komplikované biochemické a fyzikálne procesy
prebiehajúce v bunkách a orgánoch. Podobne ako rastliny a zvieratá, i človek má telo. V
1

Frankl hovorí, že jeho koncepcia logoterapie je hraničnou oblasťou medzi viacerými odbormi: medzi
psychoterapiou,medicínou, filozofiou a náboženstvom. (Frankl, 1983, s.234) Franklov logoterapeutická koncepcia
je eminentným dôkazom plodnej interdisciplinárnej spolupráce, keď ide o taký závažný problém, ako je pomoc
trpiacemu človeku. Logoterapia patrí do antropologicko-existenciálneho smeru v psychoterapii. Podobným
smerom sa uberajú i koncepcie daseinsanalýzy L. Binswangera, M. Bossa, G. Condraua i koncepcie rozvíjané v
USA R. Mayom a I. D. Yalomom.
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tomto zmysle možno hovoriť o somatickom utrpení, ktoré je schopná zmierňovať medicína.
Do psychickej dimenzie osoby patria pudy, inštinkty, afekty, žiadostivosti, ale i emocionálne,
kognitívno-intelektové a sociálne schopnosti. Pri porušení niektorej z nich možno povedať, že
človek zažíva psychické utrpenie. Psychickú dimenziu majú zvieratá i človek. Podľa
logoterapeutickej koncepcie je však najšpecifickejšou oblasťou duchovná alebo inak noetická
dimenzia, ktorú má výlučne človek. Patria do nej fenomény ako slobodná vôľa, intencionalita,
umelecké záujmy, kreativita, religiózne chápaná viera, etické cítenie hodnôt, láska a
svedomie. Ak je porušená noetická oblasť, hovoríme o duchovnom utrpení. „Duchovné
utrpenie ako také je čosi ľudské, v istom zmysle dokonca niečo najľudskejšie zo všetkého, čo
existuje.“(Frankl, 2007, s.16) Rozlíšenie utrpenia na telesné, psychické a duchovné je možné
len na teoretickej úrovni, lebo človek je jednotou, a keď trpí jedna jeho dimenzia, trpia spolu s
ňou i ostatné. 2
Dôležitým antropologickým poznatkom je i fakt, že človek disponuje dvoma
základnými schopnosťami, schopnosťou sebadištancie a schopnosťou sebatranscendencie,
ktoré sú možné vďaka tomu, že človek je duchovnou bytosťou. Prostredníctvom
sebadištancie je človek schopný zaujať odstup od vonkajších situácií a zároveň byť schopný
odstupu o seba samého vo svojom vnútri, napríklad v humore. Druhou schopnosťou je
schopnosť sebatranscendencie, ktorá je založená na intencionalite ľudských vedomých
aktov. Človek je primárne zameraný na niečo mimo seba – na nejakú vec, činnosť, vzťah k
inému človeku. (Frankl, 1972, s.235) 3
Osoba človeka je v logoterapeutickej koncepcii vďaka existencii noetickej dimenzie
nahliadaná ako slobodná a zodpovedná, riadiaca svoje konanie intuitívne podľa svedomia,
ktoré je orgánom zmyslu a v žiadnom prípade ho nemožno oklamať. (Frankl,1992, s. 39)
Dôležitým antropologickým poznatkom je i fakt, že človek – ak chce zmysluplne žiť –
potrebuje istú dávku napätia, ktoré sa vytvára medzi tým, čo človek aktuálne je, a čím by
mohol vo svojej potencialite byť. Človek je tak zasadený do noo-dynamiky, ktorá sa odohráva
medzi reálnou skutočnosťou a ideálnou požiadavkou. (Lukasová, 2009, s. 40) 4
2. Kríza zmyslu života
Frankl si všimol, že mnohí ľudia, ktorí za ním prichádzali s rôznymi problémami, trpia
stratou zmyslu života. Logoterapeuti preto hovoria o základnej motivačnej a existenciálnej
sile, ktorou je vôľa k zmyslu, ktorá je zakorenená v štruktúre osoby hlbšie a je pôvodnejšia
ako Freudom tematizovaná túžba človeka po slasti a Adlerom tematizovaná túžba človeka
po moci. Strata zmyslu života spôsobuje takzvané existenciálne vákuum. Existenciálne
vákuum sa klinicky prejavuje rôzne: znudenosťou až apatickosťou voči dianiu vo svojom
okolí, stratou záujmu o seba, svojich najbližších, o činnosti, ktoré ho zaujímali. Často človek
koná úplne bezcieľne. Upadá do egocentrického uzavretia pred sebou. Človek postihnutý
stratou zmyslu života trpí vo svojej noeticko-existenciálnej dimenzii. Takýto stav môže časom
spôsobiť navodenie depresívneho stavu, ktorý môže stále viac ochromovať jeho osobu. Má
2

Frankl z pozície dimenziálnej ontológie kritizuje redukcionistické a v konečnom dôsledku nihilistické koncepcie
pohľadu na fenomén človeka. Hovorí o troch deštruktívnych spôsoboch chápania človeka: fyziologizmus,
psychologizmus a sociologizmus. (Frankl, 1993, s.131)
3
Vo Franklovej tematizácii schopnosti sebatranscendencie človeka, ktorá je založená na intencionalite, sa
ukazuje vplyv fenomenologickej metódy E. Husserla.
4
Franklova noodynamická koncepcia človeka je v protiklade k Freudom zastávanému princípu homeostázy,
ktorý tvrdí, že zvyšujúce sa pudové požiadavky, ako je hlad, smäd, sexuálna žiadostivosť, je potrebné nasýtiť, ak
chce človek dosiahnuť istú rovnováhu. (Frankl, 1993, s.131)
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pocit bezzmyselnosti. Cíti sa frustrovaný a je bez akýchkoľvek pozitívnych vyhliadok do
budúcnosti. Ak človek trpiaci stratou zmyslu života zostáva dlhšie v stave existenciálnej
prázdnoty, môže to podľa Frankla vyústiť do tzv. noogénnej neurózy. Noogénne neurózy
podľa neho tvoria až 20% všetkých neuróz. (Frankl, 1983, s.5). Človek trpiaci noogénnou
neurózou si svoju existenciálnu prázdnotu vypĺňa rôznymi formami závislosti, ako je
sexuálna hyperintencia či závislosť na drogách. V ťažších prípadoch to môže viesť až
k prepuknutiu psychózy alebo dokonca k samovražde. Frankl okrem noogénnej neurózy
hovorí ešte o takzvanej nedeľnej neuróze, ktorú zažívajú ľudia po vypadnutí z pracovného
napätia a cez víkend upadajú do prázdnoty, zaháňajúc ju hedonistickým spôsobom života,
a napokon aj o neuróze z nezamestnanosti. Hovorí aj o manažérskej chorobe, ktorou trpia
ľudia neúmerne preťažovaní v práci. Všetky tieto neurózy sú patologickou reakciou na
zatemnenie zmyslu života. (Frankl, 1983, s.128).
3. Utrpenie a hodnoty
Franklovou odpoveďou na riešenie problematiky zmyslu života človeka je
nasmerovanie na hodnoty. Hovorí o troch skupinách hodnôt. Prvou skupinou sú takzvané
tvorivé hodnoty. Tieto hodnoty sa aktivizujú najmä prostredníctvom praktických činností,
ktoré vykonávame v práci či v rodine. Nie sú obmedzené len na pracovný výkon, ale
implikujú i kreativitu človeka vo všeobecnosti. „Na zmysel života sa nemáme pýtať, ale máme
naň odpovedať tým, že za život preberáme zodpovednosť. Z toho vyplýva, že odpoveď sa
nemá dávať v slovách, ale prostredníctvom činu, v konaní.“ (Frankl, 1983, s.121)
Druhou skupinou hodnôt sú takzvané zážitkové hodnoty, ktoré môžeme uskutočňovať
prostredníctvom schopnosti rozumového poznávania sveta,
realizáciou autentických
interpersonálnych vzťahov založených na láske, i prostredníctvom recepcie umeleckých
artefaktov a rôznych pohybových aktivít. (Frankl, 1983, s.131) Frankl zdôrazňuje najmä
uskutočňovanie láskyplného vzťahu k milovanej osobe. „Skutočne milujúci človek nevníma
vo svojej láske len nejaké psychické alebo fyzické vlastnosti na milovanej osobe, ale skôr
vníma to, čím ona v skutočnosti je.“ (Frankl, 1983, s.131)
Človek však podľa Frankla nie je iba homo faber – človek pracujúci, a homo amans –
cognoscens – človek milujúci a poznávajúci, ale je substanciálne i homo patiens – človek
trpiaci. „Stojac nad priepasťou človek pozerá do hĺbky, a na dne priepasti vidí tragickú
štruktúru ľudského bytia. Ukazuje sa mu, že ľudské bytie je v konečnom dôsledku a
najhlbšom rozmere utrpením, že zásadným určením človeka je trpieť – byť Homo patiens.“
(Frankl, 2007, s.93) Celkom isto možno povedať, že v centre Franklovho záujmu stojí človek,
ktorý rôznym spôsobom trpí a má možnosť uskutočňovať tretiu skupinu hodnôt, a to sú
postojové hodnoty. Z jeho pohľadu je uskutočňovanie postojových hodnôt tým najvyšším, čo
môže človek vo svojom živote dokázať. Práve vtedy, keď je uskutočňovanie zmyslu života
prostredníctvom rôznych činností a zážitkov výrazným spôsobom neutralizované (napríklad
pripútaním človeka na lôžko v terminálnom štádiu nevyliečiteľnej choroby) až vtedy sa
naplno môže ukázať i bohatosť jeho noetickej dimenzie zaujatím autentického postoja k
svojmu vlastnému ťažko prežívanému utrpeniu. Utrpenie sa fakticky dotýka každého z nás –
priamo naše vlastné - alebo nepriamo pri utrpení blízkeho človeka. Na prvý pohľad sa zdá,
akoby trpiaci človek bol vyradený z hry. Veď už „nič“ nemôže. Akoby bol odložený niekde v
kúte a čakal na dožitie. Práve takýto pohľad je v mnohom skresľujúci, v mnohom
neautentický a zásadne nepravdivý. Trpiaci človek je práve ten, kto je radikálnym spôsobom
vrhnutý do existenciálneho zápasu o zmysel svojho života. Z pohľadu logoterapeutickej
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koncepcie sa človek stáva človekom až vtedy, keď trpí. Utrpenie – bez ohľadu na to, či je
zasiahnutá telesná, duševná alebo duchovná dimenzia, je skúškou, v ktorej sa môže ukázať
naša pravá tvár. Človek je osoba so slobodnou vôľou – môže sa teda postaviť voči utrpeniu s
dôstojnosťou, s veľkosťou ducha, alebo naopak môže sa mu pasívne poddať, nemôže ho
však zmeniť. Frankl píše, že skutočné utrpenie človeka je také, ktoré je spôsobené
nevyhnutnou ranou osudu. „Musíme pritom poukázať, že skutočné, pravdivé utrpenie, jediné,
ktoré umožňuje uskutočnenie hodnôt spojených s postojom, môže byť iba utrpenie rodiace
sa z autentického osudu. Inými slovami možnosť realizácie hodnôt chápaných ako hodnôt
spojených s postojom existuje iba vtedy, keď sa objavila neodvratná osudová nevyhnutnosť.
A teda uskutočnenie postojových hodnôt je vlastne naplnenie zmyslu, aký môže mať
utrpenie, ktorému sa nedá uniknúť.“(Frankl, 2007, s. 101) Človek postihnutý ťažkou
chorobou sa utrpeniu nemôže vyhnúť – je jeho nevyhnutným údelom. Čo však môže urobiť je
spôsob, ako sa k nemu postaviť. Podobne ako človek podlieha determináciám svojho
biologického, psychického a sociálneho života, tak je determinovaný i osudovým utrpením.
Človek je však aj duchovná bytosť, nemusí preto tento údel recipovať a poddať sa mu, ale
môže zaktivizovať svoju noetickú dimenziu. Je to takzvaný vzdor ducha. Utrpenie je do
značnej miery aktívnym procesom. „Akonáhle berieme do úvahy, že postoj, s ktorým sa
staviame k utrpeniu, nám umožné pretvoriť utrpenie na výkon, potom môžeme porozumieť
tomu, že existujú ľudia, ktorí sa vypäli k najvyššiemu výkonu až tvárou v tvár
katastrofe.“(Frankl, 1972, s.31) Vo fenoméne utrpenia je implikovaná jeho transformačná
funkcia – je schopné premieňať človeka, potenciálne mu ponúka zmenu perspektívy pohľadu
na jeho život. Klinická skúsenosť mnohých psychoterapeutov hovorí o pozitívnej zmene v
živote človeka, ktorej spúšťačom bolo utrpenie spôsobené nejakou chorobou. 5 Mnohí ľudia
prostredníctvom skúsenosti utrpenia, ktoré je ťaživou hraničnou situáciou troskotania,
prežívali pred touto skúsenosťou život ľahostajne, bez vedomia zodpovednosti. Až na
základe skúsenosti s utrpením zmenili svoj život smerom k pravdivejšiemu a
autentickejšiemu. Takíto ľudia sú potom oveľa citlivejší aj k svojim najbližším, aj vo vzťahu k
hodnotám, ktoré im život ponúka. Človek, ktorého sa dotklo utrpenie v akejkoľvek forme, má
možnosť žiť svoj život zmysluplnejšie. Utrpenie je z tohto pohľadu nielen výkonom, ale aj
rastom. „Keď trpím, keď znášam utrpenie, zároveň rastiem vnútorne, cítim, ako vo mne rastie
morálna sila.“(Frankl, 2007, s.90) konfrontácia človeka s utrpením pochopiteľne nie je ľahká.
Máme na mysli zmysluplné utrpenie. Podľa Frankla je potrebné aktivizovať odvahu k
utrpeniu. „Ide o odvahu trpieť. O prijatie utrpenia, afirmáciu osudu. Iba touto cestou sa
priblížime k pravde, iba na tejto ceste, a nie cestou úteku a strachu pred utrpením.“(Frankl,
2007, s.94). Postupne ako človek vrastá do štruktúry bytia sveta, obohacuje sa jeho
existenciálna skúsenosť o skúsenosť utrpenia, získava v čoraz väčšej miere prijímať utrpenie
a existenciálne v ňom dozrievať. „Áno, proces dozrievania je najdôležitejšia vec, aká sa v
nás odohráva pod vplyvom utrpenia. Dozrievanie spočíva v tom, že človek získava vnútornú
slobodu napriek vonkajšej závislosti.“ (Frankl, 2007, s.91) Uskutočnenie postojových hodnôt,
realizujúcich sa v konfrontácii človeka s utrpení, je etickým činom v pravom zmysle slova. 6
5

Pozitívnu zmenu ľudí, ktorých postihla nevyliečiteľná choroba smerom k autentickému smerovaniu života
dokumentuje vo svojej klinickej praxi i I. D. Yalom.(Yalom, 2006, s.43)
6
Možno povedať, že Franklove hodnoty tvorivé a zážitkové obsahovo napĺňajú tri oblasti nachádzania zmyslu
života u A. Adlera, ktorými sú práca – voľba povolania, spoločenstvo – postoj k blížnym, a láska – partnerský
vzťah. (Adler, 1998, s. 58) Frankl však Adlerovo stanovisko prekonáva zdôrazňovaním postojových hodnôt pri
prežívanom utrpení človeka. Vierohodnosť Franklovho tematizovania problému ľudského utrpenia zvýrazňuje i
jeho osobná skúsenosť počas troch rokov v koncentračnom tábore.
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4. Logoteraoeutické metódy a indikácia
Logoterapia operuje troma terapeutickými metódami. Prvou z nich je paradoxná
intencia založená na schopnosti sebadištancie človeka od seba samého i od vonkajšieho
sveta. Terapeut v rámci aplikácie tejto metódy pacienta pobáda k sebairónii a k humoru.
Aplikuje sa pri úzkostných a nutkavých psychogénnych neurózach. Druhou metódou je
dereflexia založená na schopnosti sebatranscendencie. Pomocou tejto metódy sa človek
vyvádza z patologickej hyperreflexie na zameranosť na niečo iné, na vec, činnosť alebo na
niekoho iného. Aplikuje sa pri sexuálnych poruchách, pri psychosomatických ochoreniach
a poruchách spánku. Treťou metódou je modulácia postoja reorientujúca pacienta na zmysel
života pomocou metódy sokratovského dialógu. Aplikuje sa pri hystériách, závislostiach,
iatrogénnych neurózach, noogénnych depresiách a pri zvládaní utrpenia. (Lukasová, 2009,
s.103)
5. Tri štádiá človeka vo vzťahu k zmyslu života
V náväznosti na logoterapeutickú koncepciu a na Franklovo tematizovanie problému
ľudského utrpenia a fenoménu zmyslu života hovoríme o troch fundamentálnych štádiách
vzťahu človeka k zmyslu života. Je to štádium spokojnosti, štádium zlomu a štádium
koherencie.
Vzťah človeka k zmyslu života v prvom štádiu spokojnosti sa odohráva v priestore
relatívne neproblematickej každodennosti. Každodenná skúsenosť nám ponúka na ontickej
úrovni bohatý materiál, prostredníctvom ktorého môžeme prežívať život zmysluplne. To, čo
podporuje zmysluplné prežívanie v tomto štádiu, je uskutočňovanie konkrétnych úloh,
požiadaviek dňa, dosahovanie cieľov, zvládanie každodenných situácií. Ako dôležité sa
ukazuje predovšetkým rozvíjanie interpersonálnych vzťahov a vzťahu k Bohu. V podstate
možno povedať, že v tomto štádiu ide o vzťah k zmyslu života prostredníctvom tvorivých
a zážitkových hodnôt. V tomto štádiu sa ukazuje pozitívny aspekt našej existenciálnej
skúsenosti so svetom. Človek zakúša pohodu a istotu na úrovni ontologickej,
epistemologickej, emocionálnej i sociálnej. V tomto štádiu spokojnosti akoby pretrvával
detský spôsob vzťahu človeka k zmyslu života.
Človek však postupne ako dozrieva v ontogenetickom vývoji zisťuje, že
každodennosť má i ťaživý aspekt a postupne ho zasahuje i utrpenie. Hovoríme o štádiu
zlomu vo vzťahu k zmyslu života, ktoré je nevyhnutne spojené s utrpení. Je to takzvaná
apofatická skúsenosť, ktorá je identická so skúsenosťou utrpenia. 7 Výraz apofasis
pochádzajúci z gréčtiny má dva základné významy. Znamená negáciu a zároveň zjavenie.
Význam tohto výrazu výstižne dokumentuje to, čo chceme vyjadriť. Človek prežívajúci
utrpenie v jeho mnohorakých podobách, zažívajúc ho v rôznych hraničných situáciách,
v konfrontácii s vlastnou kontingentnosťou a smrteľnosťou, s previnilosťou alebo v zakúšaní
ťaživého aspektu každodennosti, keď sa musí boriť s každodennými problémami, je
radikálnym spôsobom vystavený negativite. Keď prežívame utrpenie, nevyhnutne niečo
strácame – zdravie, potenciality rozvíjať svoje schopnosti, vzťahy s blízkymi ľuďmi.
Zatemňujú sa nám vyhliadky na zmysluplný život. Často pri prežívaní skúsenosti utrpenia
strácame i vieru v Boha. Nachádzame sa v rozpoložení strachu, úzkosti, zúfalstva alebo
absurdity. Ak nás utrpenie postihne náhle, zažívame traumu a neistotu. Z nášho pohľadu
7

Výraz apofatický pochádza z pravoslávnej teológie a hovorí o spôsobe poznávania a celkovej spirituálnej
naladenosti človeka vo vzťahu k Bohu. My tomuto výrazu dávame obsah, ktorý aplikujeme na charakterizovanie
fenoménu utrpenia a jeho vzťahu k zmyslu života.
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však ide len o jeden aspekt utrpenia, ktorý má výrazne negatívny charakter. Apofatická
skúsenosť však má i druhú dimenziu, v ktorej sa nám niečo môže zjaviť a ukázať – v tom je
jej pozitívny aspekt. Na postrehnutie zjavujúceho charakteru apofatickej skúsenosti však
človek musí byť disponovaný celou štruktúrou svojej osobnosti. Človek sa v rámci
zjavujúceho charakteru utrpenia môže začať pýtať na zmysel života konkrétnymi otázkami:
Čím môžem byť napriek postihnutiu? Čo ešte môžem urobiť vo vzťahu k sebe, k iným,
k Bohu? Toto možné nájdenie zmyslu v utrpení je však determinované jeho formou. Človeku
je však ponúknutá možnosť premeny napríklad prechodom od neautenticite k autenticite
života či k zrelej viere v Boha. Utrpenie človeka nie je z nášho pohľadu bezvýchodiskové. Je
v ňom substanciálne implikovaná nádej na kvalitatívnu zmenu. Je zrejmé i to, že
v skutočnom živote to nebýva jednoduché a človek nemusí vôbec objaviť tento zjavujúci
aspekt utrpenia alebo môže svoj život zakončiť tragickým spôsobom.
Nazretie zmyslu prostredníctvom zjavujúcej funkcie apofatickej skúsenosti je však len
začiatkom. Človek postupne môže prejsť k tretiemu štádiu zmyslu života – k štádiu
koherencie. V tomto štádiu nastáva overenie nazretého zmyslu zo štádia zlomu
v každodennej skúsenosti, ktorá je však už vyliečená zo svojej naivity a smeruje k realite.
V konečnom dôsledku až v tomto štádiu človek môže dokázať autentickosť a pravdivosť
svojej novej životnej perspektívy nájdenej prostredníctvom skúsenosti utrpenia. Ak vyvinie
snahu, môže prežívať svoj život naozaj zmysluplnejším spôsobom.
Záver

Logoterapeutické riešenie problematiky ľudského utrpenia považuje v mnohom za
inšpiratívne vzhľadom na jeho antropologický charakter, ktoré má pre účinnú pomoc
trpiacemu človeku priam rozhodujúci význam. Prínosom logoterapie je to, že nenahliada na
človeka ako na mechanický psychosomatický aparát biochemických a fyzikálnych procesov,
ani človeka nedeterminuje výlučne na pôsobenie pudov, ale je schopná pozerať sa na
človeka z perspektívy jeho duchovnej – noetickej – existenciálne dimenzie, ktorá je jeho
špecifikom. Pozorne si všíma možné utrpenie vyplývajúce z duchovnej dimenzie, ako je
skúsenosť existenciálnej krízy a na ňu nadväzujúcej noogénnej neurózy a noogénnej
depresie. Aj logoterapeutmi používané metódy paradoxnej intencie, dereflexie a modulácie
postoja je možné účinne aplikovať len vďaka východisku, ktoré ponúka dimenzionálna
ontológia. Len z tejto perspektívy je možné nahliadnuť na uskutočňovanie hodnôt tvorivých,
zážitkových a postojových, i na metaklinické objasnenie fenoménu utrpenia, ktoré je
pochopené ako výkon, rast a dozrievanie. Vychádzajúc z logoterapeutickej koncepcie sme
sa pokúsili načrtnúť tri štádiá človeka vo vzťahu k zmyslu života: štádium spokojnosti,
štádium zlomu a štádium koherencie. Pri tematizovaní týchto štádií sa ukázala ako
rozhodujúca apofatická skúsenosť, ktorú identifikujeme so skúsenosťou utrpenia.
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Abstrakt
Ageizmus je vážnym problémom v starostlivosti o starých ľudí a môže sa prejavovať
rôznymi formami agresie. Samotné týranie môže byť fyzické, emocionálne, sexuálne
alebo finančné vykorisťovanie. Zlému zaobchádzaniu so seniormi predchádzajú mnohé
rizikové faktory, a to z pozície páchateľa alebo obete. Uvedený problém si vyžaduje mnohé
terapeutické a ošetrovateľské intervencie. Dôležité je optimálne liečebné prostredie, vhodná
komunikácia so seniorom a empatický prístup.
Kľúčové slová: Ageizmus. Týranie. Rizikové faktory. Empatia. Komunikácia.

Zlé zaobchádzanie so seniorom predstavuje celý komplex nežiaducich javov
páchaných na starom človeku v procese starostlivosti o neho. Problém sa musí najprv
rozpoznať, potom identifikovať, až tak ho môžeme ilustrovať.
Agresivita pri zlom zaobchádzaní zo starým človekom môže byť :
 otvorená – tupý, priamy ale cieľový brachiálny alebo sociálny útok,
 zastretá – symbolická alebo skrytá,
 zástupná - smeruje k vlastnému podnetu, ale k náhradnému objektu, hovoríme o tzv.
obetnom baránkovi alebo hromozvode,
 invertovaná – seba potrestanie agresivita voči sebe, z vedomých, alebo
podvedomých tendencií v extrémnych prípadoch vedúca k samovražde (Koval,
2001).
Agresia vedie k najhrubším formám týrania starého človeka. Pri agresii významnú úlohu
zohráva riziková situácia, ako je spolužitie s agresorom, významná spoločenská alebo iná
osobná väzba k nemu. Veľmi často je agresia socializovaná, teda vykonávaná nenápadnými,
spoločensky tolerovanými spôsobmi, ktoré sa ťažko dokazujú a postihujú. Môže ísť
o jednanie účelové, o opakované afekty, o vplyv alkoholu alebo iných drog, často
o vyčerpanie a syndróm vyhorenia u osôb, ktoré sa o starého človeka starajú obzvlášť vo
vzťahu k dementným pacientom (Kalvach, 2004).
Americký The National center of Elder Abuse and Administration on Aging (Národné
centrum zneužívania starších a vládny úrad pre starnutie) v roku 1996 definoval formy
týrania starých ľudí takto :
 fyzické týranie
 sexuálne týranie
 emočné týranie
 finančné týranie
 zanedbávanie
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vlastné zanedbávanie – samo zanedbávanie
rezignácia, opustenie opatrovateľa (Koval, 2001).

Na Slovensku odborníci používajú klasifikáciu zlého zaobchádzania so starým
človekom, ktorá vychádza zo životného štýlu a mentality našej spoločnosti. Zároveň
poukazujú na pestrosť možných foriem týrania v podmienkach nášho života, ktoré uvádzame
v tabuľke 1.
Tabuľka 1

Formy zlého zaobchádzania so starými ľuďmi (Koval, 2001)

obťažovanie

zanedbávanie

vykorisťovanie

zneužívanie

týranie

emocionálne

aktívne

finančné

majetkové

duševné

fyzické

pasívne

majetkové

citové

fyzické

sexuálne

samozanedbávanie

fyzické

politické

systematické

Obťažovanie je opakované, dotieravé požadovanie vecí, peňazí, majetku, prípadne sexu od
bezbrannej osoby. Patrí do kategórie psychologického rodinného násilia. Niekedy dochádza
k obťažovaniu aj mimo rodiny, na ulici alebo v inštitúciách, kde sa nachádzajú starší ľudia.
Zanedbávanie je skutkom pozabudnutia alebo odmietnutia splnenia záväzku alebo
povinnosti voči starej osobe ošetrovateľom, alebo inou osobou, na ktorej je tento závislý.
Nepriamymi príznakmi zanedbávania staršieho človeka zo strany opatrovateľa alebo rodiny
je zanedbanie životného prostredia staršej osoby, podvýživa alebo dehydratácia seniora.
Vykorisťovanie je sústavným využívaním svojho postavenia opatrovateľa, ošetrovateľa,
tútora a pod., voči závislému starému človeku za účelom obohatenia sa na úkor seniora.
Medzi najčastejšie príznaky vykorisťovania patria manipulácia v bankových účtoch, ktorú
staršia osoba nemohla urobiť, čerstvé zmeny závetu, neodôvodnený prevod majetku,
chýbajúce vybavenie domácnosti a pod.
Zneužívanie je využitie svojho príbuzenského vzťahu alebo postavenia dôvernej osoby resp.
človeka, ktorý má dohľad nad starým človekom na vlastné obohatenie sa majetkom seniora,
uprednostňovaním priazne starého človeka pre seba. Zneužívanie starších ľudí má za
následok využívanie svojho postavenia s cieľom prevziať majetok, včítane peňažných úspor
alebo ich dôchodku.
Týranie je trvalým, opakovaným a úmyselným aktom emocionálneho, psychologického
a fyzického nátlaku na zraniteľnú staršiu osobu, jej formálnymi či neformálnymi
ošetrovateľmi. Týranie napĺňa podstatu činu týrania zverenej osoby. Je to multifaktoriálna
genéza podporovaná subjektívnymi a objektívnymi faktormi sociálneho prostredia a ich
interakciami. Často rozhodujúcim faktorom týrania sú povahové rysy, duševný stav
a odborné vedomosti osoby, ktorá pre seniora pracuje alebo sa o neho stará, na ktorej je
starší človek závislý (Koval, 2001).
O starších ľudí, ktorí sa o seba nevedia postarať a potrebujú pomoc sa zvyčajne
starajú členovia rodiny. Starostlivosť často vyvoláva ovzdušie plné napätia a sklamania zo
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vzájomných vzťahov, čo väčšinou vedie k agresii. Agresorom môžu byť partner, deti,
opatrovatelia, ktorí sa starajú o starého človeka.
Týranie starých ľudí je mimoriadne zložitým problémom, ktorý vzniká ako následok
závislosti a odkázanosti starej osoby, extrémneho stresu, sociálnej izolácie, generačného
dedeného násilia a vnútornou dynamikou osobných problémov. Boli identifikované faktory,
ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa určitý človek stane obeťou zlého zaobchádzania, ale
aj faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa zlého zaobchádzania človek dopustí.
Môžeme hovoriť o rizikových faktoroch zo strany obete a rizikových faktoroch zo strany
páchateľa.
Rizikové faktory zo strany obete:
 Je to hlavne vek nad 75 rokov, prítomnosť demencie alebo depresie, funkčná
neschopnosť, nespôsobilosť, ohrozenie alebo strata sebestačnosti. Ako ďalšie sa
uvádzajú ťažšie poruchy kognitívnych, afektívnych alebo komunikačných schopností,
zlý zdravotný stav a sociálna izolácia. Opatrovaní starí ľudia sa môžu ocitnúť
v situácii, keď sa so svojím opatrovateľom o seba navzájom starajú a negatívne sa
ovplyvňujú. Častou príčinou problémov sú aj niektoré povahové rysy, spôsoby
správania sa a riešenie problémov zo strany starej osoby, čiže agresívne, výbojné
a niekedy aj dezorientované správanie sa starého človeka.
 Obava pred osamelosťou je natoľko dominantná u starého človeka, že je pripravený
znášať príkoria a krivdy až do konca života. Podiel starých ľudí na konfliktoch v rámci
rodiny vychádza z neadekvátneho správania sa k svojim potomkom, ich veku
a postaveniu a snahy o diktovanie a rozkazovanie v domácnosti potomka (Koval,
2001).
Rizikové faktory zo strany páchateľa:
 Jedným z hlavných faktorov je stres, hlavne rodinných príslušníkov starajúcich sa
o chorých s demenciou, ak sú prítomné poruchy správania a bludy.
 Zvýšené napätie a frustrácia ošetrovateľa môže prameniť aj z nedostatočného
finančného ocenenia.
 Niektorí opatrovatelia trpia duševnými ochoreniami ako sú psychopatie, porucha
pamäti, mentálna retardácia alebo porucha sociálnych vzťahov, rizikovým faktorom je
aj predchádzajúca agresia a asociálne správanie. Môže však ísť o alkoholizmus
a drogovú závislosť a nízku intelektovú úroveň.
 Závažným problémom je závislosť páchateľa na obeti obzvlášť bytová a materiálna,
ako aj preťaženie a existenčné problémy (Koval, 2001).

Akútnym riešením situácie ohrozenia seniora je jeho hospitalizácia alebo umiestnenie
v sociálnom zariadení, v každom prípade má byť ihneď prerušený kontakt s páchateľom.
Okrem najzávažnejších prípadov sa neodporúča kriminalizácia páchateľa, ale skôr podpora
preťaženej rodiny alebo opatrovateľa (Kalvach, 2004).
Medzi príčiny týrania starších ľudí patria :
 Spoločenské – v starobe klesá sebestačnosť, stúpa odkázanosť, chýbajú finančné
prostriedky. Sebestačnosť sa mení na závislosť. Tento faktor sa veľmi často stáva
rozhodujúcim v príčinnej súvislosti zlého zaobchádzania so starou osobou.
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Enviromentálne – vychádzajú z biologickej, ekonomickej, výchovnej a emocionálnej
funkcie rodiny.
Behaviorálne – životný štýl rodiny, správanie sa jedinca i populácie, majú priamy
vplyv na zlé vzťahy medzi starými rodičmi a potomkami, ktoré pramenia z
nepripravenosti niesť bremeno staroby vlastného rodiča (Čižmáriková, 2004).

Rozpoznanie zlého zaobchádzania so starým človekom je citlivý problém. Ageizmus
je zo sociologického pohľadu vždy agresiou. Môže sa prejavovať evidentným aktívnym
fyzickým či psychickým spôsobom (Koval, 2001). Nesmie sa zabúdať na odbornú i laickú
prípravu ošetrovateľov a opatrovateľov, vrátane členov rodiny seniora. Veľmi dôležité
aspekty ochrany seniora pred násilím sú zahrnuté predovšetkým v legislatíve. Ochranu
občana Slovenskej republiky, jeho ľudské práva, nedotknuteľnosť jeho osoby a majetku
zabezpečujú :
 Ústava Slovenskej republiky
 Trestný zákon
 Občiansky zákonník
 Iné právne predpisy týkajúce sa práv človeka (Koval, 2001).
Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi sa považuje za dôležitý aspekt
v riešení daného problému. Prevencia tohto nežiadúceho javu sa vykonáva v troch rovinách individuálnej, rodinnej a komunitnej.
Po zistení príčiny zlého zaobchádzania so starým človekom je potrebné dôrazne
zasiahnuť a eliminovať zdroj násilia. Starší ľudia majú právo na ochranu pred prípadmi
ageizmu. Staré osoby si vyžadujú špeciálnu ochranu z dôvodu existencie vzájomného
príčinného vzťahu medzi vekom a zvýšenou zraniteľnosťou k týraniu a zneužívaniu starých
ľudí. Každý má právo na dôstojný život. Vzťah medzi vekom a zraniteľnosťou seniora voči
každému násiliu si vyžaduje osobitný prístup. Pri predchádzaní problému sa môžeme oprieť
o práva starých ľudí. Charta práv starších osôb bola vyhlásená Medzinárodnou asociáciou
geriatrov v Adelaide v Austrálii v roku 1997 (Poledníková, 2006).
Práva starších osôb sa odvíjajú od základných ľudských práv a to bez vekového
ohraničenia. Všeobecné práva starších ľudí sú obsiahnuté v Medzinárodnom akčnom pláne
o starnutí, ktorý prijalo valné zhromaždenie OSN v roku 1992. Práva starších pacientov sú
deklarované v Charte práv starších osôb.
Právami seniorov u nás sa zaoberá Program ochrany starších ľudí, ktorý prijala vláda
Slovenskej republiky v roku 1999. Starý človek musí mať istotu, že v prípade zlého
zaobchádzania s ním, bude mu včas a komplexne poskytnutá adekvátna pomoc, aby človek
ostal človekom, a to bez ohľadu na svoj vek a sociálne postavenie.
V rámci ošetrovateľskej starostlivosti je dôležitý aj empatický prístup sestry
u hospitalizovaného seniora. Empatický prístup je schopnosť sestry vžiť sa do pacientovho
duševného rozpoloženia, do toho čo práve prežíva, ako hodnotí svet, seba, vzťah k svojmu
veku, alebo k chorobe (Kristová, 2004).
Sestra schopná empatie pôsobí na pacienta – hospitalizovaného seniora pozitívne,
pretože:
 vzbudzuje v ňom pocit istoty a bezpečia,
 verí jeho pocitom,
 pomáha mu zmierňovať ťarchu jeho problémov,
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rozumie zmenám jeho správania,
poskytuje mu pocit citovej podpory a pod. (Kristová, Tomašková, 2002).

Najdôležitejšou oblasťou uplatnenia a použitia empatie je terapeutická činnosť
a samozrejme aj ošetrovateľské aktivity sestier, ktoré sa bezprostredne starajú o pacientovu
psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu (Venglářová, 2006).
Aktívnu účasť seniora na liečebnom procese podporuje asertívny prístup
ošetrujúceho personálu vo vzťahu k pacientovi. Asertívne správanie sestry sa prejavuje
verbálne a neverbálne. Reč sestry je primerane hlasitá, zrozumiteľná a plynulá. Očný kontakt
je priamy, postoj vyjadruje pohodu. Dôležitý je pozitívny postoj k druhým a primerané
sebavedomie. (Venglářová, 2006). Sestra v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o seniora, by
mala mať možnosť využívať prvky asertivity, čo zaručuje, že bude schopná a ochotná
adekvátne uspokojovať jeho bio – psycho- sociálne potreby. Právo na asertívne správanie
má samozrejme aj hospitalizovaný starý človek, pretože asertivita je aj spôsob ako presadiť
svoju oprávnenú požiadavku a povedať „nie“. Je to možnosť ako dať najavo svoje emócie,
priania a požiadavky ,robiť primerané kompromisy. Asertívnym správaním, môže pacient
niektoré výhody stratiť, ale zostáva stále „sám sebou“. Asertívne správanie pacienta, ale aj
sestry zároveň vylučuje agresivitu aj pasivitu, čo prispieva k ich lepšiemu sociálnemu
kontaktu a k potláčaniu príznakov ageizmu.

Obrázok 1 Poster
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Abstrakt
Pandémia diabetes mellitus hlavne 2. typu v dnešnej dobe sa stáva realitou aj
v detskom veku. Hlavnými príčinami vzniku sú nezdravé návyky a nesprávny životný štýl,
hlavne sa jedná o stravovanie (nedostatok vlákniny, zvýšený príjem tukov a cukrov) a sedavý
spôsob života, čo prispieva k vzniku obezity. Až 85 percent detí trpiacich DM 2. typu má aj
nadváhu. Predpokladá sa, že celosvetovo má jedno z desiatich detí nadváhu. To predstavuje
30 – 45 miliónov obéznych detí (>5 rokov) a adolescentov a 22 miliónov obéznych detí do
piatich rokov. Všetky tieto deti majú zvýšené riziko, že sa u nich vyvinie diabetes, pretože
obezita je známym rizikovým faktorom vzniku DM 2. typu. Podľa doterajších výskumov až 75
% bdelého stavu venujú deti sedavým aktivitám a v niektorých skupinách pohybovej aktivite
venujú iba 12 minút denne. Deti a adolescenti sledujú najmä televíziu a pracujú alebo sa
hrajú s počítačom. Riziko vzniku obezity stúpa s dĺžkou pozerania televízie, ak dieťa sleduje
televízny program alebo sa hrá s počítačom viac ako 5 hodín denne, riziko obezity sa
zvyšuje viac ako 5 - násobne.
Kľúčové slová: Dieťa. Diabetes mellitus 2. typu. Stravovanie. Životný štýl.
Svetový deň diabetu a jeho ciele.
Diabetes Education and Prevention je Svetový deň diabetu na tému pre obdobie
2009-2013. Kampaň vyzýva všetky osoby zodpovedné za starostlivosť o diabetikov, aby
porozumeli cukrovke a prevzali zodpovednosť za svoju diabetickú starostlivosť. Je to výzva
na realizáciu účinnej stratégie a politiky na prevenciu a liečenie cukrovky, aby chránili
zdravie svojich občanov a znižovali riziko vzniku cukrovky. Pre lekárov, zdravotníkov, to je
výzva pre zlepšenie vedomostí tak, že dôkaz sa kladie na odporúčania, ktoré sú uvádzané
do praxe. Pre širokú verejnosť, to je výzva na pochopenie vážneho dopadu cukrovky hlavne
jej komplikácií. Kľúčové posolstvo kampane sú:
• Vedieť, ako reagovať na cukrovku a na koho sa obrátiť.
• Vedieť, ako zvládať diabetes a prevziať diabetickú kontrolu.
•
Poznať riziká cukrovky, a poznať varovné príznaky.
Ciele kampane:
• Výzva vlád k implementácii a posilňovaniu politiky pre prevenciu a kontrolu cukrovky
a jej komplikácií.
• Šíriť nástroje na podporu národných a miestnych iniciatív pre prevenciu a liečbu
diabetu a jej komplikácií.
• Zdôrazňovať význam vzdelávania, prevencie a liečby diabetu a jeho komplikácií.
• Zvýšiť povedomie o varovné príznaky cukrovky a podporovať opatrenia na podporu
včasnej diagnostiky.
• Zvýšiť povedomie a podporovať opatrenia na zabránenie alebo oddialenie komplikácií
diabetu.
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•

Zvyšovať povedomie a podporovať opatrenia na zníženie hlavných modifikovateľných
rizikových faktorov pre diabetes mellitus 2. typu

Existuje množstvo rizikových faktorov pre diabetes mellitus 2. typu. Patria medzi ne:
• Obezita a nadváha
• Nedostatok pohybu
• Predtým zistená porucha glukózovej tolerancie
• Nezdravá strava
• Rastúci vekom
• Vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu
• Rodinná anamnéza diabetu
• Gestačný diabetes
Diabetes u detí a dospievajúcich
Cukrovka je jedným z najčastejších chronických ochorení sa dotýkajú aj detí. Môže
sa objaviť v akomkoľvek veku, dokonca aj v rannom detstve. Ak nie je diagnostikovaná
dostatočne včas, pre dieťa to môže byť smrteľné alebo viesť k vážnemu poškodeniu mozgu.
Napriek tomu diabetes u detí môže byť nesprávne diagnostikovaný ako chrípka alebo nie je
diagnostikovaný vôbec.
Cukrovka je chronické ochorenie, ktoré značne ovplyvňuje kvalitu života dieťaťa ale aj
jeho rodiny. Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitné ochorenie, ktorému nemožno zabrániť.
V celosvetovom meradle je najčastejšia forma cukrovky u detí, ktoré postihujú okolo 500.000
detí do 15 rokov. Avšak, v dôsledku zvyšujúcej sa obezite detí a sedavému spôsobu života,
diabetes mellitus 2. typu sa tiež rýchlo zvyšuje u detí a dospievajúcich. V niektorých
krajinách (napr. Japonsko), diabetes mellitus 2. typu sa stal najčastejším forma ochorenia u
detí.
• V celosvetovom meradle sú takmer 500.000 detí vo veku 15 rokov s diabetom 1.
typu.
• Každý deň sa u 200 detí diagnostikuje cukrovka 1. typu.
• Každý rok sa u 70.000 detí do veku 15 rokov diagnostikuje cukrovka 1. typu.
• Diabetes 1. typu rastie najrýchlejšie u predškolských detí, približne 5 % ročne.
• Vo Fínsku, Švédsku a Nórsku majú najvyššie percento výskytu cukrovky 1. typu u
detí.
• V USA, Kanade a Austrálii aspoň jeden zo 100 mladých ľudí má cukrovku. V
niektorých komunitách to je jeden z každých 25.
• Viac ako polovice detí s diabetom sa vyvinú komplikácie do 15 rokov.
• Globálne štúdie ukázali, že diabetu 2. typu je možné zabrániť tým, že umožňujeme
jednotlivcom znížiť 7-10% ich telesnej hmotnosti, zvýšiť telesnú aktivitu.
• Diabetes 2. typu u detí sa stáva globálny problém verejného zdravia s možným
vážnym dôsledkami.
• Diabetes mellitus 2. typu postihuje deti v rozvinutých aj rozvojových krajinách.
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Obrázok 1 Grafické znázornenie výskytu novozisteného DM 2.typu u detí a adolescentov

Cukrovka je smrteľná choroba. Každý rok, takmer 4 milióny ľudí umierajú na cukrovku
a jej komplikácie. Deti, najmä v krajinách, kde je obmedzený prístup k starostlivosti o
diabetikov a dodávky liekov a inzulínu, umierajú mladí.
Odhaduje sa, že každému tretiemu dieťaťu, narodenému v r. 2000 diagnostikujú
počas jeho života cukrovku. Diabetes bude najčastejšou chorobou mladých ľudí v 21.
storočí, pretože súvisí s nárastom detskej obezity. Hoci vyšší výskyt obezity pozorujeme v
každej vekovej skupine, nezávisle od socio-ekonomických pomerov sa nám priamo pred
očami zvyšuje počet detí s nadváhou a obezitou. V deväťdesiatych rokoch u nás vyšetrili
8520 detí a adolescentov. V skupine detí malo nadváhu 5,4 % a obezitu 12 %. Spomedzi
adolescentov zaznamenali nadváhu u 7,5 % a obéznych bolo 11,8 %. Detská obezita je
známy rizikový faktor pre obezitu v dospelosti a je príčinou mnohých psychických a
zdravotných komplikácií. Jednou z nich je aj cukrovka. Keďže DM 2. typu a obezita tesne
súvisia, izraelský biochemik Eleazar Shafrir navrhol spoločný pojem DIABEZITA.
Americká diabetologická spoločnosť (ADA) v roku 2003 už dokonca prijala
odporúčanie, podľa ktorého by mali byť vyšetrené všetky deti s nadváhou na prahu puberty
(alebo staršie ako 10 rokov), ak spĺňajú niektoré dve z nasledujúcich kritérií:
• majú v rodine výskyt diabetu 2. typu u prvostupňových alebo druhostupňových
príbuzných,
• majú známky inzulínovej rezistencie (porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak,
kožné zmeny charakterizované zdrsnením kože, tmavou pigmentáciou a
bradavičnatými výrastkami) , syndróm polycystických vaječníkov),
• sú príslušníci niektorej z etnických skupín, v ktorých sa zistil výraznejší nárast
ochorenia (americkí Indiáni, Hispánci, Ázijci, tichomorskí ostrovania).
V našich podmienkach by určite mali byť vyšetrené všetky deti s nadváhou alebo
obézne deti, ak sa v rodine vyskytuje diabetes alebo ak majú iné prejavy inzulínovej
rezistencie (porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, accanthosis nigricans, syndróm
polycystických vaječníkov).
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Obrázok 2 Názov posteru

Obrázok 3 Poster
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Abstarkt
Parkinsonová choroba (PCH) je chronické, pomaly sa rozvíjajúce ochorenie mozgu.
Zdravotné problémy sprevádzajúce ochorenie majú neraz negatívny vplyv na kvalitu života
samotného chorého ako aj jeho rodiny. Cieľom práce bolo zistiť aké majú najčastejšie
problémy chorí s Parkinsonovou chorobou, aký dopad má ich ochorenie na sebestačnosť
a sociálnu sféru. Metódou nášho výskumu bol dotazník, na ktorý odpovedalo 60 chorých s
Parkinsonovou chorobou v okrese Prešov. Výsledky našej práce potvrdili u respondentov
dobrú úroveň kvality života v meraných oblastiach – telesnej, sociálne sfére.
Kľúčové slová: Parkinsonová choroba. Kvalita života. Ošetrovateľstvo. Sebestačnosť.

Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, ktorým
na Slovensku trpí asi 15.000 ľudí. Postihuje rovnako mužov aj ženy, najmä po 65. roku
života. Parkinsonova choroba je porucha tvorby dopamínu v bazálnych gangliách v
anatomickej štruktúre nazývanej substancia nigra. Hlavnými (základnými) príznakmi
Parkinsonovej choroby sú: • spomalenie pohybov (bradykinéza)
• svalová stuhnutosť
• tras (tremor) v kľude, ktorý môže zmiznúť pri pohybe.

y
y
y
y

Kombinácia základných príznakov môže viesť:
k zhrbenému držaniu tela
k pomalej, šúchavej chôdze
k zníženej pohyblivosti tváre (výraz ako maska)
k uprenému pohľadu v dôsledku zníženej rýchlosti žmurkania

Prieskum
V našom prieskume sme chceli dosiahnuť nasledujúce ciele:
Cieľ č.1: Zistiť, aké majú najčastejšie problémy chorí s PCH.
Cieľ č.2: Zistiť u chorých s PCH mieru izolovanosti od spoločnosti.
Cieľ č.3: Zistiť u chorých s PCH úroveň sebestačnosti.
Metóda prieskumu
Použili sme metódu dotazníka. Obsahoval 20 otázok – 2 - demografické položky, 7 –
hlavné problémy chorého s PCH v súvislosti so štádiom ochorenia, 5 otázok – smerujúcich k
sebestačnosti, 6 – skúma mieru izolovanosti od spoločnosti. Prieskum bol realizovaný vo
februári a marci 2009 v Prešove.
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Charakteristika súboru
Do prieskumu bolo zapojených 60 chorých s PCH. Vekový rozsah 40 – 70 rokov.
Najpočetnejšia veková kategória 50 – 60 rokov. Z hľadiska pohlavia prevládali muži v počte
44 a 16 žien ako to uvádzame v grafickom znázornení 1.

Rozdelenie podľa pohlavia
50
40
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44

20
10

16

0
žena

muž

Obrázok 1 Grafické znázornenie rozdelenia respondentov podľa pohlavia
V telesnej oblasti sme sa zamerali na najčastejšie ťažkosti, ktoré prevládajú
v symptomatológii pacientov s PCH.
V oblasti reči u väčšiny pacientov prevládali ľahké obmedzenia, reč napriek tomu
bola zrozumiteľná (42 respondentov), mierne rečové obmedzenia u 12 respondentov a ťažké
rečové obmedzenia, ktoré si vyžaduje často opakovanie povedaného uviedlo 6
respondentov.
S produkciou slín v zmysle mierneho prietoku slín a možného občasného
pozorovania ich vytekania uviedlo 40 respondentov, zvýšenú produkciu s častým vytekaním
uviedlo 11 respondentov a zvýšenou sekréciu slín s nevyhnutnosťou využívania vreckovky
trpí 9 respondentov z nášho súboru. Problém s prehĺtaním uviedlo iba 9 respondentov,
výsledky uvádzame v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Problém s prehĺtaním u pacientov s PCH
Prehĺtanie
počet
Možnosti
51
Bez zmien
8
Zriedkavo sa dusím
1
Častejšie sa dusím
0
Nevyhnutná kašovitá strava
0
Kŕmenie žalúdočnou sondou

%
84
14
2
0
0

Rukopis u väčšiny pacientov bol spomalený – 43 respondentov a až u 10 chorých
bolo písmo ťažko obmedzené, nie všetky slová boli čitateľné.
Pády boli ďalšia oblasť v ktorej sme skúmali problémy našich respondentov. Až 37
respondentov uviedlo, že problém s pádom máva zriedka. Ďalšie výsledky sú v obrázku 2.
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Obrázok 2 Grafické znázornenie pádov
Problémy so stuhnutím uvádzajú všetci respondenti ako je to graficky znázornené
v obrázku 3.
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Obrázok 3 Grafické znázornenie problémov so stuhnutím
Chôdza bola narušená u všetkých respondentov najviac v miernom obmedzení, ktoré
si nevyžaduje pomoc alebo len ojedinele. Ťažkou poruchou chôdze trpia 9 chorí a 3 uviedli
neschopnosť chôdze ani s pomocou inej osoby.
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Obrázok 4 Grafické znázornenie problémov s chôdzou
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Ľahký, príležitostný tras sa vyskytuje u 12 chorých, mierny tras, ktorý obmedzuje
respondentov v našej vzorke uviedlo 35 respondentov, tažkým tremorom, ktorý obmedzuje
chorého v mnohých bežných aktivitách trpí 13 respondentov (tabuľka 2).
Tabuľka 2 Problém s trasom u pacientov s PCH
Tras
počet
Možnosti
nie je pozorovaný
0
ľahký
12
mierny
35
ťažký, obmedzuje mnohé aktivity
13
výrazný, obmedzuje takmer všetky aktivity
0

%
0
18
60
22
0

Úroveň sebestačnosti u našich respondentov bola na dobrej úrovni, pretože
v jednotlivých oblastiach sebestačnosti ako bolo obliekanie, hygiena, požívanie príboru,
zmeny polohy v posteli označili prevažne strednú závislosť, prípadne sebestačnosť. Prehľad
v jednotlivých oblastiach uvádzame v obrázku 5.
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Obrázok 5 Grafické znázornenie úrovne sebestačnosti pacientov s PCH

Samotní chorí hodnotili úroveň kvality svojho života v celkovom meradle ako zníženú
a veľmi zníženú, ani jeden z respondentov neuviedol spokojnosť s kvalitou života,
v porovnaní so stavom pred chorobou.
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Obrázok 6 Grafické znázornenie úrovne kvality života pacientov s PCH
V sociálnej oblasti sme zistili tieto skutočnosti:
Rodinných osláv sa zúčastňuje 36 respondentov, kultúrnych podujatí iba dvaja.
Najčastejšie chorí trávia svoj voľný čas s rodinou (46), možnosť - sám uviedlo 11
respondentov.
V problematike začlenenia do spoločnosti najviac chorým pomáha manžel/manželka
(46), deti (12) a príbuzní z rodiny (2). Ani jeden respondent neuviedol, že v tejto oblasti
pomoc nepotrebuje.

Výsledky prieskumu
Cieľ č.1 - Zistiť, aké majú najčastejšie problémy chorí s PCH.
Viac ako polovica respondentov uvádza zmeny v oblasti reči, chôdze, produkcii slín, s
trasom a stuhnutím počas chôdze.
Cieľ č.2 - Zistiť u chorých s PCH mieru izolovanosti od spoločnosti.
Respondenti neuviedli vážne zmeny v sociálnej oblasti.
Cieľ č.3 - Zistiť u chorých s PCH úroveň sebestačnosti.
U väčšiny respondentov prevláda úplná, príp. čiastočná závislosť v denných aktivitách.
Návrhy pre prax
1. Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o pacientov s PCH na ktorej by sa mali podieľať
neurológ, neurologická sestra, fyzioterapeut, logopéd a iní podľa potrieb chorého.
2. Edukovať pacientov a príbuzných pacientov s PCH o možnostiach zvyšovania
sebestačnosti chorých, potrebe rehabilitácie aj v domácom prostredí.
3. Zlepšiť komunitnú starostlivosť o pacientov s PCH a ich rodín.
4. Nabádať rodiny s takto chorým pacientom na spoluprácu s miestnymi organizáciami
združujúcimi pacientov s PCH, ktorý môžu pozitívne ovplyvniť kvalitu života hlavne
v psychickej, sociálnej oblasti ale aj iných sférach.
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OSOBNÝ POSTOJ SESTIER K VLASTNÉMU ZDRAVIU
(Poster)
Majerníková Ľudmila1, Rokošná Mária2, Obročníková Andrea1
1

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva
2
FNsP J. A. Reimana v Prešove

Abstrakt
Profesia sestry kladie mimoriadne nároky na jej psychiku, telesný stav, na osobnosť
sestry, ovplyvňuje nielen jej pracovný a súkromný život, ale tiež aj možnosť uspokojovania jej
základných životných potrieb. Výsledky výskumov pracovnej záťaže sestier ukazujú, že toto
povolanie patrí k vysoko rizikovým s častým výskytom civilizačných ochorení. Zvýšená
psychická záťaž sestier vedie neraz k syndrómu vyhorenia. V povolaní sestry ako u
pomáhajúcej profesie je tento trend stúpajúci, preto v príspevku prezentujeme nami zistené
postoje, ktoré v našej vzorke najčastejšie zaujímajú sestry k vlastnému zdraviu, aký vplyv má
ich práca na ich zdravie a životosprávu a ako sa vyrovnávajú so stresom a záťažovými
situáciami súvisiacimi s ich prácou.
Kľúčové slová: Sestry. Zdravie. Životný štýl. Stres. Syndróm vyhorenia. Mobbing.
Ergonómia. Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci.

Základná filozofia ošetrovateľstva sa odvíja od umenia a ochoty zdravotníckych
pracovníkov rozpoznať nedostatočnú sebestačnosť pacientov v uspokojovaní potrieb
a v pomoci, vzniknutý deficit saturovať, aby chorí neboli vystavovaní zbytočným záťažovým
stavom. Takto individuálne poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť vedie nie len
k spokojnosti pacientov ale aj k ovplyvneniu ich spolupráce a k motivácii a k zodpovednosti
za svoje zdravie. Ako je na tom sestra, ktorá sa podieľa na saturácii neuspokojených potrieb
iných? Väčšina sestier pracuje v trojzmennej prevádzke s často nepravidelnou dĺžkou
pracovnej doby so striedaním služieb, v špecifických pracovných podmienkach. Denný režim
a záťaž sestier sú variabilné. Životný štýl, práca a odpočinok sú nevyvážené. Veľmi ťažko sa
dodržiava aspoň občasná pravidelnosť v činnostiach a rituáloch života bežnej rodiny s deťmi,
v súžiti s blížnym (Drozdová, 2005, s. 49). Z toho to dôvodu sme realizovali výskum v oblasti
osobného postoja sestier k vlastnému zdraviu v Prešove.
Cieľ práce: Zistiť ako sestry dodržiavajú zásady správnej životosprávy vo
svojom živote.
• Hypotéza č. 1: Predpokladáme, že pre väčšinu sestier má ich práca negatívny
vplyv na ich stravovanie.
• Hypotéza č. 2: Predpokladáme, že väčšina sestier sa zúčastňuje preventívnych
prehliadok.
• Hypotéza č. 3: Predpokladáme, že pre väčšinu sestier je ich povolanie hlavným
zdrojom stresu.
Nášho prieskumu sa zúčastnilo 106 respondentov (sestier) z rôznych oddelení FNsP
J. A. Reimana v Prešove (tab. 1), ale aj z iných zdravotníckych zariadení. Priemerný vek bol
36 rokov. Najviac respondentov bolo zastúpených vo vekovej kategórii 31 – 40 rokov (41%)
a 20 – 30 rokov (29%).
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Tabuľka 1 Oddelenie na ktorom sestry pracujú
Počet
Percentuálne
respondentov
zastúpenie

Oddelenie

Novorodenecké

11

10%

Geriatrické

13

12%

Interné

19

18%

KAIM

8

8%

Hematologické

4

4%

Traumatologické

5

5%

Gynekologicko - pôrodnícke

9

8%

ADOS

8

8%

Ambulantná zložka

6

6%

Iné

23

21%

Spolu

106

100%

Vek respondentov
20 - 30 rokov
31 - 40 rokov
41 - 50 rokov
51 - 60 rokov
Spolu

Tabuľka 2 Vek sestier
Počet respondentov
31
44
25
6
106

Percentuálne zastúpenie
29%
41%
24%
6%
100%

V celej vzorke sú najviac zastúpené sestry s bakalárskym vzdelaním, čo predstavuje
52 %. Sestry, ktoré absolvovali strednú zdravotnícku školu, mali zastúpenie 24 %, sestry
s vyšším odborným vzdelaním 16 % a sestry s magisterským vzdelaním mali zastúpenie 8
%.
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Obrázok 1 Grafické znázornenie vzdelania sestier

Z celkového počtu sestier boli najviac zastúpené sestry s dĺžkou praxe 11 – 20 rokov,
čo predstavuje 40 %. Sestry s dĺžkou praxe 1 – 10 rokov mali zastúpenie 27 %, sestry
s dĺžkou praxe 21 – 30 rokov 25 % a najnižšie zastúpenie mali sestry s dĺžkou praxe 31 – 40
rokov, a to 8 %.
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Obrázok 2 Grafické znázornenie dĺžky praxe sestier
Stravovanie a práca sestier
Čo sa týka vplyvu práce sestier na ich stravovanie až 51 % sestier nám uviedlo, že
ich práca má negatívny vplyv na ich stravovanie, 25 % sestier uviedlo možnosť skôr áno
(tab. 2).
Tabuľka 3 Negatívny vplyv práce na stravovanie
Odpoveď

Počet
respondentov

Percentuá
lne zastúpenie

Áno

53

51%

Skôr áno

27

25%

Skôr nie

13

12%

Nie

13

12%

Spolu

106

100%

Sestry uviedli nedostatok času na jedlo, nepravidelnosť v stravovaní a taktiež
nevytvorené pracovné podmienky na stravovanie. Ďalšia otázka, ktorá nám potvrdila
hypotézu č.1 bola otázka č.8, ktorá sa týkala využívania možnosti stravovania na pracovisku.
37 % sestier uviedlo, že nikdy nevyužíva možnosť stravovania na pracovisku a 27 % sestier
ju využíva zriedka. Na porovnanie môžeme uviesť výsledok výskumu Evy Chocenskej, ktorý
sa realizoval v Čechách, a bol zameraný na výživu sestier. Na otázku „Kam chodíte na
oběd?“ 61 % sestier uviedlo zamestnanecké stravovanie (jedáleň), pričom nám iba 16 %
sestier udalo, že stále využíva možnosť stravovania na pracovisku. Z dôvodov prečo sestry
nevyužívajú možnosť stravovania na pracovisku nám 45 % sestier uviedlo nedostatok času,
18 % málo personálu na pracovisku, takže sestry nemôžu odísť z pracoviska, 16 % ich
uviedlo nevytvorené podmienky na stravovanie. Na porovnanie u Chocenskej na otázku
„Pokud v práci nejíte, proč?“ až 82 % sestier udalo ako dôvod nedostatok času.
Hypotéza č.1 – Predpokladáme, že pre väčšinu sestier má ich povolanie
negatívny vplyv na ich stravovanie sa nám potvrdila.
Dodržiavanie pravidelných lekárskych prehliadok
Predpoklad, že väčšina sestier navštevuje preventívne prehliadky sa nám potvrdil, čo
je pozitívne zistenie. Praktického lekára navštevuje 26 % sestier stále, 36 % zvyčajne.
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Stomatológa navštevuje stále 73 % opýtaných sestier, 15 % sestier zvyčajne. Gynekológa
navštevuje 54 % opýtaných sestier stále, 21 % zvyčajne.
Hypotéza č.2 – Predpokladáme, že väčšina sestier sa zúčastňuje preventívnych
prehliadok sa nám potvrdila.
Stres a práca sestry
Ako sme predpokladali, pre väčšinu sestier je ich povolanie najväčším zdrojom
stresu, čo nám potvrdilo až 65 % opýtaných sestier. Najväčším zdrojom stresu v ich
zamestnaní je psychická záťaž, čo nám potvrdilo 53 % sestier. Pre 24 % sestier je hlavným
zdrojom stresu v ich zamestnaní fyzická záťaž. Zaujímavé zistenia sme zaznamenali u 15 %
opýtaných sestier, ktoré v otázke č.14 uviedli možnosť iné. Najčastejšie uvádzali ako
najväčší zdroj stresu v zamestnaní - zlé medziľudské vzťahy na pracovisku, zlú organizáciu
práce a tiež aj príliš veľký tlak zo strany nadriadených. Zaujímavé odpovede nám uviedli
sestry aj na otázku, aké techniky využívajú pri vyrovnávaní sa so stresom (otázka č.15). 33
% ich uviedlo ako spôsob vyrovnávania sa so stresom komunikáciu s blízkym človekom, 25
% opýtaných sestier využíva spánok, 23 % záujmy a záľuby, 8 % využíva šport. Negatívnym
zistením bolo, že 6 % sestier sa vyrovnáva so stresom fajčením.
V našom prieskume sme zistili, že pracovné prostredie v súvislosti so stresom vníma
13 % opýtaných sestier pozitívne, 42 % sestier neutrálne a 45 % ho vníma negatívne. 26 %
sestier vníma pracovné prostredie negatívne pre interpersonálne problémy, 23 % pre
nevhodné pracovné podmienky a tiež 23 % pre psychickú a fyzickú záťaž. 7 % sestier vníma
pracovné prostredie negatívne pre zlú organizáciu práce, 7 % pre veľké množstvo práce, a 4
% sestier pre príliš veľkú zodpovednosť.
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Obrázok 3 Grafické znázornenie najväčšieho zdroju stresu sestier
Hypotéza č.3 – Predpokladáme, že pre väčšinu sestier je ich povolanie hlavným
zdrojom stresu sa nám potvrdila.
Z diskusie nám vyplynuli tieto odporúčania pre prax:
1. Vytvoriť pre sestry čas a priestor na stravovanie.
2. Vytvoriť na pracovisku oddychové miesto pre sestry.
3. Apelovať na kompetentných ľudí, aby sa doplnil počet personálu na oddeleniach
v záujme bezpečnosti pacientov, ale aj v záujme ochrany zdravia sestier.
4. Organizovať seminárne školenia, zamerané na zvládanie stresu a záťažových
situácií.
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5. Apelovať na manažérov, aby vytvárali pozitívnu pracovnú klímu a aby poskytovali
sestrám dostatok času na psychohygienu (dodržiavať 35 hodinový týždenný pracovný
čas).
6. Apelovať na sestry, aby nezanedbávali zásady životosprávy a psychohygieny.
Povolanie sestry je krásne, zaujímavé a prostredníctvom tohto povolania sa vykonáva
veľa dobrého. Avšak osobný a pracovný život sestier je ovplyvnený a podriadený nárokom
profesie (Drozdová, 2005, s.49).
Cieľom našej práce bolo zistiť postoje sestier k vlastnému zdraviu. Prieskum nám
potvrdil naše predpoklady, že pre väčšinu sestier má ich práca negatívny vplyv na ich
stravovanie a tiež aj ich životosprávu. Sestry nemajú vytvorené vhodné pracovné podmienky
na stravovanie, oddych a psychohygienu. Ich zamestnanie im prináša množstvo stresov
a záťažových situácií. Práca sestier predstavuje aj záťaž nezriedka spojenú s pocitmi
bezmocnosti a frustrácie. Sestry bežne trpia psychosomatickými ochoreniami, zníženou
funkciou imunitného systému, nezriedka aj syndrómom vyhorenia. Často sú tieto problémy
dôvodom predčasného odchodu sestier z profesie. Je pekné starať sa o druhých, ale predsa
len by mali sestry myslieť aj na seba a svoje zdravie mimo iného aj preto, aby samy neboli
príliš skoro pacientmi (Starnovská, Chocenská, 2006, s.38). Preto je nevyhnutné, aby
nezanedbávali starostlivosť o seba, o svoje psychické a fyzické zdravie a venovali
dostatočnú pozornosť svojim pocitom pri zvládaní náplne práce (Verešová a kol., 2007.
s.168).
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Abstrakt
Celosvetovo nádorové ochorenia sú závažným problémom spoločnosti. Podľa
štatistických údajov nádorové ochorenia zastávajú druhé miesto medzi príčinami smrti,
a preto je nevyhnutné, aby zdravotnícki pracovníci zdôrazňovali význam a podstatu
onkologickej prevencie, ktorej sa budeme venovať v príspevku.
Kľúčové slová: Prevencia. Sestra. Onkologické ochorenie. Skríning.

Onkologické ochorenia predstavujú podielom 20 – 25 % na všetkých úmrtiach druhú
najčastejšiu príčinu úmrtí vo väčšine vyspelých štátov sveta, hneď za ochoreniami KVS.
Celosvetovo je rozpracovaných niekoľko programov na podporu a prevenciu ochorení, no
základným a strategickým programom SZO vychádzajúcim z jednotnej zdravotnej politiky
európskych štátov je program „Zdravie pre všetkých v 21.storočí“. Obsahom programu sú
medzirezortné stratégie zamerané na zlepšovanie determinantov zdravia, programy
a investovanie do rozvoja zdravia a zdravotníckej starostlivosti, integrovaná primárna
zdravotnícka starostlivosť orientovaná na rodinu a komunitu, proces rozvoja zdravia spojený
s účasťou všetkých relevantných partnerov, ktorý podporuje spoločne rozhodovací proces
implementácie a zodpovednosť. Jedným z riešiteľov programu zlepšovania zdravotného
stavu obyvateľstva SR je integrovaný Národný program podpory zdravia, ktorý je
vypracovaný podľa aktuálnych potrieb medicínskych odborov zahrňujúci zdravotnú politiku
štátu. K zabezpečeniu podpory a rozvoja verejného zdravia umožňuje participáciu všetkých
zložiek spoločnosti.
Správne realizovaný skríning vedie ku skorému odhaleniu asymptomatického
nádorového ochorenia. Jeho cieľom je redukcia morbidity, ako aj mortality na vybrané
nádorové ochorenie v „skríningovej“ populácii.
Ošetrovateľská starostlivosť v SR je realizovaná metódou ošetrovateľského procesu,
ktorého cieľom je určovať skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so
starostlivosťou o zdravie. Preto ošetrovateľské posúdenie sa orientuje na zber, overovanie
a triedenie údajov o klientovom zdravotnom stave. Zahŕňa informácie o:
•
•
•

•
•

Aktuálnom zdravotnom stave
Osobnej anamnéze (zdravotný stav jedinca od detského veku po súčasný stav)
Anamnéze životného štýlu (identifikácia rizikového správania jedinca – fajčenie,
konzumácia alkoholu, neadekvátne stravovacie návyky, znížená pohybová aktivita,
expozícia stresovým situáciám,....)
Rodinnej anamnéze (výskyt nádorových ochorení v rodine)
Gynekologickej anamnéze (údaj o prvej menštruácii, jej pravidelnosti,
o prekonaných gynekologických chorobách, pôrodoch, o sexuálnej hygiene,
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•
•
•
•

sexuálnom predmanželskom a manželskom života, počet sexuálnych partnerov,
sexuálne preferencie, používanie kondómu, iných spôsobov antikoncepcie)
Sociálnej a pracovnej anamnéze (rodinné pomery, bytové podmienky, druh
zamestnania, geografická poloha, ekonomické podmienky)
Liekovej a alergickej anamnéze (užívanie ženských hormónov a imunosupresív)
Vedomostnej anamnéze (posúdenie schopnosti učiť sa)
Laboratórnych vyšetreniach (najčastejšie vyšetrenia, ktorých pozitivita môže
poukázať na možnosť malígnej príčiny stavu: pozitivita nádorových markerov, FW,
KO; iné: vyšetrenie OK, cytologické a histologické vyšetrenie biologického
materiálu, endoskopické vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovacími metódami)

Fyzikálny assessment – zdroj zberu informácii doplňujúci databázu údajov o zdravotnom
stave klienta. Akýkoľvek orgánový systém v tele môže byť postihnutý nádorovým ochorením,
preto je nevyhnutnou súčasťou činnosti sestry podrobne cekalo - kaudálne vyšetriť pacienta.

Štatistické údaje Svetovej zdravotníckej organizácie a údaje získané v Slovenskej
republike nás usvedčujú z ľahostajnosti k vlastnému zdraviu. Medzi bariéry onkologickej
prevencie možno pokladať:
•
nízka informovanosť populácie o nárokoch v oblasti preventívnej zdravotnej
starostlivosti,
•
nedostatočné využívanie preventívnej starostlivosti (nízka účasť populácie),
•
neznalosť rizík alebo ich podceňovanie,
•
nezodpovedné správanie voči vlastnému zdraviu (eliminácia zdraviu škodlivých
návykov),
•
časová zaneprázdnenosť,
•
strach z utrpenia a odhalenia choroby,
•
stud jedincov – nedostupnosť odborného vyšetrenia,
•
prístup zdravotných poisťovní ku skríningu,
•
nízka informovanosť zdravotníckeho personálu
Optimálne a najúčinnejšie opatrenie proti zhubným nádorom je prevencia, a práve
preventívne aktivity, t. j. aktivity zamerané na podporu zdravia, predchádzanie ochoreniam či
vyhľadávanie (rozpoznanie) ochorení v ich skorých štádiách, patria medzi dôležité úlohy
nielen onkologického ošetrovateľstva.
Na efektívnej prevencii by sa nemali podieľať len sestry pracujúce na onkologických
ambulanciách alebo onkologických oddeleniach/klinikách. Dôležitú rolu v prevencii zohrávajú
sestry v ambulanciách „prvého kontaktu“, tj. v ambulanciách praktických lekárov pre
dospelých, praktických lekárov pre deti a dorast, či v iných ambulanciách na poskytovanie
špecializovanej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch (napr. v
gynekológii a pôrodníctve, gastroenterológii, otorinolaryngológii, dermatovenerológii,
urológii).
V rámci kompetencií by sestra mala viesť výchovno – vzdelávacie aktivity venované
pacientom k redukcii rizikových faktorov nádorových ochorení, motivovať ich ku zmene
životného štýlu, naučiť ich techniky samovyšetrovania (prsníkov, semenníkov, dutiny ústnej,
kože), odporučiť vhodnú literatúru, príp. odborné poradenstvo v potrebných oblastiach.
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Úloha sestry v onkologickej prevencii spočíva v :
• schopnosti podávať kvalitné, vedecky podložené podrobné informácie týkajúce sa
prevencie nádorových ochorení
• zabezpečení informovanosti širokej verejnosti o primárnej, sekundárnej prevencii
a počiatočných príznakoch nádorového ochorenia
• vzdelávaní laickej verejnosti
• šírení zdravotnej osvety, distribúciou edukačných materiálov do čakární ambulancií
• spolupodieľaní sa na preventívnych programoch
• schopnosti analyzovať rodinnú anamnézu a nastávajúcu situáciu v rodine klienta
• komunikácii s klientom a odporučení odborného poradenstva v potrebných oblastiach
• vzdelávaní sestier v primárnej zdravotnej starostlivosti
• vedení a formovaní klientov k správnej zmene životného štýlu (inštruovať klientov k
správnej životospráve a k zanechaniu nezdravých návykov,...)
• edukovaní klientov a ich rodinných príslušníkov o rizikách a možnostiach ich
obmedzovania (fajčenie, nevyvážená strava, alkohol a iné toxikománie, telesná
hmotnosť, nedostatočná pohybová aktivita, stres, slnečné žiarenie, rizikové sexuálne
správanie, expozícia karcinogénom v zamestnaní
• vyhľadávaní rizikových faktorov (fajčenie, abúzus alkoholu a drog) a edukácia v rámci
prevencie týchto rizikových faktorov
• sledovaní termínov preventívnych prehliadok, objednávaní a pozývaní klientov
k preventívnym a dispenzárnym prehliadkam
• demonštrovaní techniky samovyšetrovania prsníkov, semenníkov, kože, dutiny ústnej
• informovaní a poučení klienta o význame a účasti na skríningových vyšetreniach
(vyšetrenie stolice na okultné krvácanie, mamografické vyšetrenie, skríningové
vyšetrenie v rámci gynekologického vyšetrenia,...)

Účinný boj proti vzniku najobávanejšej choroby je možné viesť vtedy, ak poznáme
všetky činitele a faktory, ktoré sa na nej podieľajú a metódy skríningu pre prevenciu a včasnú
detekciu nádorov. Napriek množstvu dostupných informácií je stále nevyhnutné
presviedčanie verejnosti o opodstatnenosti primárnej a sekundárnej prevencie onkologických
ochorení. Je potrebné ľudí viesť k zodpovednosti za svoje zdravie, podporovať ich v zdravom
spôsobe života, resp. adekvátne motivovať ich k zmene životného štýlu. Ošetrovateľstvo
môže veľkou mierou prispieť k zlepšeniu prevencie zhubných nádorov.
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STRESOGÉNNE FAKTORY U CHIRURGICKÝCH PACIENTOV
(Poster)
Magerčiaková Mariana

Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Pri chirurgickom ochorení alebo po úraze s indikáciou operačnej terapie je pacient
vystavený množstvu stresogénnych faktorov, ktoré u neho determinujú vznik záťažovej
situácie. Stresogénnym faktorom u chirurgického pacienta je nielen samotné ochorenie či
úraz, ale často aj indikácia operačného výkonu, infekcia, bolestivé procedúry a mnohé
ďalšie. Stresogénne faktory u chirurgických pacientov je možné rozdeliť na základe rôznych
súvislostí do 5 základných skupín. Sestry participujúce na ošetrovateľskej starostlivosti
o chirurgických pacientov by mali tieto stresogénne faktory poznať, aby dokázali uspokojovať
psychické potreby pacientov a vyvíjať tak úsilie aj na elimináciu alebo redukciu faktorov
spôsobujúcich vznik stresu.
Stresogénne faktory súvisiace s chirurgickým ochorením a úrazom
• Diagnostikované chirurgické ochorenie
Chirurgické ochorenie môže byť diagnostikované v ktorejkoľvek etape života človekaod najútlejšieho detstva až po starobu. Môže ísť pritom o ochorenie akútne alebo chronické
(vrátane onkologických ochorení).
Skúsenosti človeka s predchádzajúcimi ochoreniami, so správaním zdravotníckych
pracovníkov aj s reakciou blízkych ľudí na ochorenie sa ukladajú hlboko v jeho vnútri.
V prípade, že sa v jeho živote objaví ďalšia situácia spojená s chorobou, ožívajú spomienky
a prudká reakcia nemusí byť spojená len s aktuálnou situáciou (Venglářová, Mahrová, 2006).
Choroba je narušenie určitých funkcií organizmu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu
života chorého človeka. Somatická choroba pôsobí tiež na psychiku chorého a má aj svoj
sociálny význam vyjadrený rolou a postavením chorého (Vágnerová, 2004).
V živote každého z nás znamená choroba niečo nepríjemné, pretože prináša fyzickú aj
psychickú záťaž, a prechodné, či dokonca trvalé zmeny v sociálnom postavení. Vnímanie
a prijímanie choroby je individuálne. Chorobou sa mení pacientov momentálny psychický
stav aj rebríček hodnôt (Linhartová, 2007).
• Somatické prejavy ochorenia
Medzi somatické prejavy ochorenia, ktoré môžu na pacienta pôsobiť stresujúco, patrí
bolesť, slabosť, kŕče, nevoľnosť, vracanie, imobilita a podobne. Choroba je tým menej
subjektívne prijateľná, čím viac zhoršuje kvalitu života pacienta, jeho osobný komfort
a obmedzuje sebestačnosť. Každé ochorenie má špecifické symptómy, ktoré môžu byť
subjektívne nepríjemné a obmedzujúce (Vágnerová, 2004).
Somatické ochorenie je poruchou funkcií tela. V dôsledku tejto skutočnosti sa mení
vnímanie, prežívanie aj vzťah k vlastnému telu; môže sa stať obtiažnym, odmietaným
a podobne. Z funkčného hľadiska ide o to, že telo človeka „neposlúcha“, nemôže ho ovládať
tak ako predtým, resp. tak, aby mu slúžilo v bežnom živote. Telové pocity sú prevažne
nepríjemné, niekedy nie sú tam, kde by mali byť, alebo sú prítomné falošné signály, napr.
fantómové bolesti (Vágnerová, 2004).
Jedným z najčastejších symptómov chirurgických ochorení a úrazov je bolesť. Podľa
WHO je bolesť definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená
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s akútnym alebo potencionálnym poškodením tkanív, alebo je popisovaná výrazmi takého
poškodenia... Bolesť je vždy subjektívna“ (Trachtová a kol., 2001, s. 125). Bolesť je
prežívaná ako signál negatívnej zmeny telesného stavu, funguje ako potvrdenie choroby,
prípadne jej zhoršenia.
• Zmena biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb a hodnôt
vplyvom ochorenia
Po diagnostikovaní ochorenia sa môže meniť hierarchia potrieb, preferovaný spôsob
ich uspokojovania, prevaha aktuálnej motivácie a podobne. Zvyčajne sa stáva hlavnou
hodnotou zdravie.

V oblasti biologických potrieb môžu nastať zmeny v rámci:
- potreby potravy (napr. diéta pri ochorení, narušená sebestačnosť v príjme potravy
a podobne),
- potreby dýchania (napr. sťažené dýchanie pre bolesti brucha a podobne),
- potreby vyprázdňovania (napr. hnačka, zápcha alebo inkontinencia ako symptóm
ochorenia, poruchy chôdze),
- potreby spánku, bdenia a činnosti (napr. bolesť v nočných hodinách, zmena
prostredia pri hospitalizácii),
- potreby tepla (napr. triaška a zimnica pri horúčke, zimomravosť pri hypotyreóze,...),
- potreby pohybu a polohy (napr. nutnosť polohovania po úraze, slabosť pri chôdzi,...),
- potreby bezpečnosti (napr. alterácia správania pri bolesti, zmena vedomia, riziko
infekcie),
- potreby sexuality (napr. zmena sexuálnych funkcií po úraze, zmena vzhľadu tela).
Vágnerová (2004) uvádza tieto zmeny základných psychických potrieb a hodnôt
vplyvom ochorenia:
- zvýraznenú potrebu informácie, orientácie vo svojej situácii, potrebu poznať svoj
zdravotný stav, vedieť, čo ho čaká a prečo je to nutné;
- spravidla zníženú potrebu stimulácie a nových skúseností v závislosti na rôznych
ťažkostiach a celkovej vyčerpanosti;
- zvýšenú potrebu citovej istoty a bezpečia pod vplyvom ochorenia;
- ťažkosti s uspokojovaním potreby sociálneho kontaktu, pacient je viac izolovaný,
stretáva sa s obmedzenou skupinou ľudí;
- zmenenú potrebu sebarealizácie- pacient sa vzdáva svojich pôvodných ambícií, lebo
vie, že sú nedostupné alebo stratili svoju predchádzajúcu hodnotu;
- zvýraznenú potrebu otvorenej budúcnosti, t. j. pozitívnej prognózy, ktorá býva
závažným ochorením frustrovaná.
V oblasti psychických potrieb môže mať pacient zvýraznenú potrebu opatery
a pomoci, či už zo strany zdravotníckeho personálu, alebo od jeho podporných osôb.
Kultúrne potreby sa týkajú estetickej úpravy prostredia, často v zmysle priblíženia
nemocničného prostredia prirodzenému prostrediu, resp. domácemu prostrediu pacienta.
Hospitalizovaný pacient je zvyčajne izolovaný od aktuálneho spoločenského a kultúrneho
diania. Potreba týkajúca sa tejto oblasti závisí od aktuálneho zdravotného stavu pacienta.
V každom prípade chorý človek potrebuje ľudský kontakt a komunikáciu. Vplyvom ochorenia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

264

môžu byť zvýraznené aj spirituálne potreby, prípadne choroba môže predstavovať
prekážku pri ich uspokojovaní.
• Riziko recidív ochorenia
Niektoré chirurgické ochorenia sú sprevádzané recidívami, ako napríklad cievne
ochorenia, zápalové ochorenia a podobne. Recidíva ochorenia so sebou prináša nutnosť
návštevy lekára (všeobecný lekár, chirurg a podobne), nutnosť hospitalizácie, opakovanú
práceneschopnosť, invalidizáciu pacienta, opakované chirurgické, prípadne aj iné lekárske
kontroly, opakované vyšetrenia a rôzne procedúry (napr. preväzy) či opakovanú terapiu.
• Nedostatočná informovanosť pacienta o zdravotnom stave, novozistenom
ochorení, výsledkoch vyšetrení, operačnom výkone, konzervatívnej liečbe, diétnych a iných
obmedzeniach, nutnosti lekárskych kontrol.
• Nutnosť radikálnej zmeny životosprávy, resp. životného štýlu
Chirurgické ochorenie so sebou prináša nutnosť viac či menej radikálnej zmeny
životosprávy, resp. životného štýlu. Táto zmena môže byť pritom prechodná- počas akútnej
fázy ochorenia, alebo trvalá- pri chronických chirurgických ochoreniach a podobne.
U chirurgických pacientov sa zmena v tejto oblasti môže týkať zmeny spôsobu stravovania
(napr. kŕmenie sondou) alebo diéty, zmeny pohybovej aktivity (napr. používanie
kompenzačných pomôcok, protetická náhrada končatiny, doporučené telesné šetrenie po
operačnom výkone a podobne), obmedzenia športových aktivít, zmeny zamestnania vplyvom
zmeny zdravotného stavu pri chirurgickom ochorení, prípadne úplná invalidizácia a ďalšie.
• Liečba- konzervatívna, operačná, chemoterapia, rádioterapia
Pre odbor chirurgia sú charakteristické tzv. krvavé výkony, pri ktorých dochádza
k porušeniu celistvosti povrchu tela, t. j. kože alebo sliznice. Patrí sem rad výkonov od
injekcií až po otvorenie telových dutín, spojených s výkonmi na vnútorných orgánoch. Ako
synonymum predovšetkým väčších chirurgických výkonov sa používa označenie operácia
(Zeman a kol., 2000).
V chirurgii sa využívajú aj nekrvavé výkony, pri ktorých sa neporušuje celistvosť
povrchu tela (napr. nekrvavá repozícia zlomeniny, priloženie rôznych obväzov, endoskopické
vyšetrenia, zavádzanie sondy, katetrizácia a podobne) (Zeman a kol., 2000).
Okrem operačnej liečby chirurgických ochorení sa využíva aj konzervatívna liečba.
To znamená, že konzervatívna liečba dopĺňa operačnú, alebo je u pacienta indikovaná
výhradne konzervatívna liečba (napr. vazodilatačná infúzna liečba pri ateroskleróze ciev
dolných končatín).
V rámci chirurgických pracovísk je často u pacientov diagnostikované onkologické
ochorenie (na základe histologického vyšetrenia bioptickej vzorky). V tomto prípade je
zvyčajne operačná liečba doplnená o chemoterapiu a rádioterapiu. Nakoľko ide o veľmi
agresívnu liečbu s množstvom nežiadúcich účinkov, už samotný fakt jej indikácie môže byť
pre pacienta stresogénnym faktorom.
• Nutnosť hospitalizácie
Niektoré chirurgické ochorenia či úrazy je možné liečiť ambulantne. Naopak, iné
ochorenia a úrazy vyžadujú hospitalizáciu. Hospitalizácia predstavuje „vytrhnutie“ človeka
z jeho prirodzeného sociálneho prostredia, zmenu spôsobu uspokojovania potrieb, nutnosť
podriadiť sa režimu na oddelení a podobne.
• Indikácia operačného výkonu
Operačný výkon môže byť u pacienta indikovaný za terapeutickým alebo menej často
za diagnostickým účelom.
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Cieľom terapeutickej operácie je vyliečiť chorého alebo aspoň zmierniť jeho ťažkosti.
Z tohto hľadiska sa operácie rozdeľujú na radikálne a paliatívne. Radikálny výkon odstraňuje
chorobné ložisko alebo iným spôsobom rieši príčinu ťažkostí chorého úplne (napr. radikálne
odstránenie nádoru). Paliatívny výkon je indikovaný pri nemožnosti radikálneho riešenia;
slúži na zmiernenie ťažkostí chorého (napr. spojka nad a pod inoperabilným nádorom čreva
pre zachovanie pasáže) (Zeman a kol., 2000).
• Chronické a nevyliečiteľné ochorenia
Mnohé chirurgické ochorenia sa zaraďujú do skupiny chronických alebo
nevyliečiteľných ochorení, ktoré si vyžadujú opakované lekárske kontroly, prípadne aj
hospitalizácie, často dlhodobé s rizikom rozvoja hospitalizmu u pacienta. Chronické
ochorenia vyžadujú nepretržitú liečbu, opakované absolvovanie niektorých vyšetrení, ktoré
sú bolestivé.
Existencia chronického ochorenia je faktom, s ktorým sa musí ten, kto je touto
chorobou postihnutý, vyrovnávať. Chronické ochorenie dostáva človeka do stresu, ktorý musí
zvládať. Vplyvom chronického ochorenia sa mení vnútorné prežívanie zmenenej situácie
človeka, ako aj sociálny život, teda vzťah a jednanie s druhými ľuďmi (Křivohlavý, 2002).
Závažné somatické ochorenie predstavuje jednu z najväčších životných záťaží, ktorá
ovplyvňuje psychiku chorého a môže pozmeniť aj jeho osobnostné vlastnosti. Má vplyv na
aktuálne prežívanie, uvažovanie človeka a odrazí sa aj na jeho správaní.
• Zmena vzhľadu a integrity tela
Ku zmene vzhľadu a integrity tela nemusí dôjsť iba po chirurgických výkonoch či
úrazoch, ale aj vplyvom nehojacich sa rán, nutnosti zavedenia drenáže, vyvedenia stómie,
zavedenia permanentného močového či venózneho katétra a podobne. Ku zmene fyzického
vzhľadu často dochádza u pacientov s diabetickou nohou, po amputácii končatiny,
u stomikov a podobne.
• Terminálne štádium ochorenia, blížiaca sa smrť
Strach zo smrti je fenomén, ktorý je biologicky daný, nutný a prirodzený. Môže byť
ovplyvnený ľudskou individualitou a autonómiou, ktoré bývajú sprevádzané prežívaním
osamelosti v hraničných životných situáciách. Ďalšou príčinou strachu zo smrti je absencia
kvalitnej hodnotovej orientácie, ktorá by smrti dala zmysel a začlenila ju do hodnotového
rebríčka (Vymětal, 2003).
• Nepriaznívá prognóza ochorenia, vznik komplikácií
Diagnostikovanie nevyliečiteľného ochorenia, prípadne aj s predpokladom
nepriaznivej prognózy a komplikovaného priebehu je pre pacienta stresogénnym faktorom.
• Postupná invalidizácia, neschopnosť výkonu povolania, nemožnosť venovať sa
svojim záujmom a záľubám
Chronické chirurgické ochorenia môžu viesť k postupnej invalidizácii pacienta, čo pre
človeka v produktívnom veku predstavuje neschopnosť výkonu povolania. Nepriaznivý
zdravotný stav vplyvom chirurgického ochorenia môže narušiť aj schopnosť venovať sa
záujmovým aktivitám a rôznym záľubám.
S úrazom, ktorý pacient utrpel, môžu súvisieť stresogénne faktory, ako samotný
úraz a okolnosti jeho vzniku, strach o ostatných účastníkov nehody, resp. hromadného
nešťastia, imobilita, invalidizácia, zmena vzhľadu a integrity tela, obava z budúcnosti a
neschopnosť uspokojovania potrieb.
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Stresogénne faktory súvisiace s vyšetreniami a chirurgickými výkonmi
Pacient s chirurgickým ochorením, najmä v štádiu jeho diagnostiky, má ordinované
mnohé invazívne alebo neinvazívne vyšetrenia, neskôr sa musí podrobiť malému
chirurgickému výkonu alebo preväzu. Všetky tieto intervencie môžu byť zdrojom
nasledujúcich stresogénnych faktorov:
• Bolesť,
• Narušenie intimity, nutnosť obnažovania sa pri vyšetrení, sprostredkovanie
intímnych informácií,
• Nedostatočná príprava alebo nedostatočná informovanosť pacienta,
• Komplikácie alebo iatrogénne poškodenie,
• Zmena vzhľadu tela,
• Nepríjemná príprava pred vyšetrením (napr. pred kolonoskopiou),
• Neschopnosť sebaopatery,
• Prítomnosť väčšieho počtu personálu pri vyšetrení, prípadne aj študentov na
odbornej praxi,
• Zlá organizácia práce (stretávanie sa pacientov alebo nutnosť verbalizovať svoje
problémy pred iným pacientom),
• Obava zo zverejnenia diagnózy, najmä pri ambulantnom vyšetrení,
• Nedostatočná komunikácia personálu s pacientom počas výkonu- orientácia viac
na obsluhu prístrojov a zariadení než na psychický stav pacienta,
• Nedostatočné inštrukcie o nevyhnutných opatreniach po vyšetrení (napr. prísny
kľud na lôžku, sledovanie vitálnych funkcií, odbery biologického materiálu
a podobne),
• Výsledok histologického, cytologického prípadne iného vyšetrenia,
• Očakávanie bolestivého alebo inak nepríjemného výkonu v budúcnosti- napr.
preväz operačnej rany, vyberanie stehov z rany a podobne.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Medzi stresogénne faktory súvisiace s chirurgickým (operačným) výkonom patrí:
Možné intraoperačné a pooperačné komplikácie, neúspech výkonu,
Anestézia- obava, že sa neprebudí, alergia na niektoré z podaných liečiv,
Zmena vzhľadu a integrity tela- amputácie končatín, mastektómia, jazvy, stómie,
poškodenie zdravia,
Zámena informácií o vykonaní výkonu,
Hrozba odloženia výkonu na iný termín- v prípade, že bude nutná operácia z vitálnej
indikácie u nejakého iného pacienta, kontraindikácia operačného výkonu zo strany
internistu alebo anesteziológa, akútne ochorenie pacienta- napr. rinitída,
Neznesiteľná bolesť po operačnom výkone- intenzita bolesti vyvolanej chirurgickým
výkonom (operačnou traumou) závisí od vhodnej predoperačnej prípravy, vhodnej
anestézie, spôsobu operácie a pooperačného režimu (Janáčková, 2007),
Narušenie sebestačnosti, odkázanosť na iných, resp. vznik závislosti od pomoci
iných,
Narušenie intimity- odhaľovanie sa pri výkone,
Výsledok histologického vyšetrenia, diagnostika nevyliečiteľného ochorenia napr.
onkologické ochorenie, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, cievne ochorenia,...),
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nemožnosť kontaktu s blízkymi (napr. na JIS, resp. pooperačnej izbe)- zákaz
návštev a telefonátov,
Možnosť zopakovania nepríjemných skúseností z predchádzajúcej operácie alebo
anestézie,
Zámena transfúznej krvi alebo nutnosť transfúzie krvi (zábrany z religióznych
dôvodov),
Zmena operatéra- že ho bude operovať nedostatočne erudovaný odborník,
Imobilita po operačnom výkone- nedostatok aktivít a pohybu,
Nedostatočná predoperačná príprava- nízka úroveň informovanosti pacienta,
zanedbanie prípravy zo strany zdravotníckych pracovníkov,
Obava o osobné veci a cennosti- krádež osobných vecí počas neprítomnosti
pacienta na izbe v dobe operačného výkonu,
Neschopnosť vykonávať bežné denné činnosti, resp. uspokojovať si biologické,
psychické, sociálne a spirituálne potreby, nemožnosť venovať sa záujmom, plniť
svoje roly (spoločenské organizácie, komunita, dobrovoľnícka činnosť,...),
Zmena zdravotného stavu, invalidizácia, nutnosť zmeny zamestnania, pokles
fyzických a psychických síl.

Stresogénne faktory súvisiace s ambulantnou starostlivosťou
Vďaka technickému pokroku, zavádzaniu nových efektívnejších diagnostických
a terapeutických metód je veľa chirurgických pacientov ošetrovaných, resp. liečených
ambulantne. V ambulantnej starostlivosti môžu na neho pôsobiť tieto stresogénne faktory:
nevhodné prostredie čakárne, dlhá čakacia doba, očakávanie bolestivého alebo inak
nepríjemného výkonu, neadekvátne správanie zdravotníckeho personálu, zlá organizácia
práce a transport do/zo zdravotníckeho zariadenia.
Stresogénne faktory súvisiace s hospitalizáciou
V prípade, že chirurgické ochorenie alebo úraz vyžaduje hospitalizáciu, pacient môže
byť vystavený pôsobeniu týchto stresogénnych faktorov:
• Neznáme prostredie- prostredie lôžkového oddelenia, operačnej sály, JIS,
ošetrovne, preväzovne, neznámi ľudia (personál, spolupacienti),
• Nedostatočná informovanosť- informácie o priestorovom usporiadaní oddelenia,
resp. kliniky či ambulancie, o prevádzkovom poriadku, o dennom režime,
nezdôvodnenie ošetrovateľských intervencií a vyšetrení, nedostatok informácií
o operačnom výkone,
• Izolácia od príbuzných a priateľov, obmedzenie návštevných hodín, nemožnosť
telefonického kontaktu,
• Neuspokojenie spirituálnych potrieb,
• Strata súkromia- viacposteľové izby, vyprázdňovanie sa na podložnej mise či do
močovej fľaše, procedúry vykonávané na izbe pacienta (napr. preväz rany),
prítomnosť zdravotníckeho personálu a študentov v rámci praktickej výučby
v prirodzených podmienkach,
• Spolupacienti- konflikty, umierajúci spolupacient, dezorientovaný spolupacient,
strašenie spolupacientmi- podávanie skreslených informácií alebo reprodukcia
nepríjemných zážitkov svojich alebo zo svojho okolia,
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Pohľad na inštrumentárium na preväzy, malé chirurgické výkony, zberné vrecká,
znečistený obväzový materiál- krv, hnis, časti tkaniva v emitnej miske,
Hluk na oddelení,
Zlá organizácia práce,
Stravovanie- chladná a neesteticky upravená strava, neochota personálu poskytnúť
pomoc počas obdobia narušenej sebaopatery,
Zmeny práceschopnosti u ľudí v produktívnom veku- hrozba straty zamestnania pri
dlhodobej práceneschopnosti, nutnosť zmeny zamestnania alebo pracovného
zaradenia,
Finančné problémy, existenčné problémy,
Obava o zabezpečenie rodiny, chodu domácnosti- napr. matka na rodičovskej
dovolenke, otec- živiteľ rodiny,
Nutnosť zabezpečiť starostlivosť o nevládneho, maloletého, postihnutého člena
rodiny v domácom prostredí počas hospitalizácie, starostlivosť o deti, nevládnych
rodičov a iných- napr. dobrovoľná opatrovateľka- problém zabezpečiť túto
starostlivosť počas hospitalizácie,
Nepríjemné skúsenosti z predchádzajúcej hospitalizácie,
Nedostatočné materiálne zabezpečenie- nutnosť priniesť si so sebou veci
a zdravotnícky materiál, potreba nákupu zdravotníckych pomôcok príbuznými- napr.
plienky,
Nedostupnosť signalizačného zariadenia- nemožnosť privolať sestru,
Utrpenie iných- starosti o chorého blízkeho človeka v domácom prostredí, trpiaci
spolupacient na izbe- onkologické ochorenie, pooperačná bolesť, umierajúci
spolupacient,
Náhly (neplánovaný) príjem- problém s informovanosťou blízkych, žiadne osobné
veci ani doklady (zdravotná dokumentácia), naliehavosť operačného výkonu,
absolvovanie mnohých vyšetrení,
Obava z neschopnosti postarať sa o seba po prepustení zo zdravotníckeho
zariadenia- predovšetkým osamelo žijúci starí ľudia, bezdomovci, zdravotne
postihnutí,
Transport do/zo zdravotníckeho zariadenia.

Stresogénne faktory u pacientov v jednodňovej chirurgii:
• Obava z komplikácií v domácom prostredí,
• Obava z dlhodobej práceneschopnosti,
• Anonymita vzhľadom na krátky pobyt pacienta v zdravotníkom zariadení jednodňovej
chirurgie,
• Bolesť po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia,
• Nedostatočná edukácia alebo predimenzovanie informácií odovzdaných pacientovi,
• Obava z nutnosti častejších lekárskych kontrol, prípadne ďalšie.
Stresogénne faktory súvisiace so zdravotníckym personálom
Zdravotnícki pracovníci chirurgických pracovísk môžu na pacienta vplývať pozitívne
alebo negatívne. Každý ich kontakt s pacientom, úroveň komunikácie, informovanosť, ale aj
vykonávanie diagnostických, terapeutických aj ošetrovateľských intervencií môžu byť
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zdrojom stresu u pacienta. Medzi stresogénne faktory pôsobiace na pacienta zo strany
zdravotníckeho personálu patria:
• Anonymita- nepoznanie mena pacienta, oslovovanie pacienta „vy“ alebo číslom izby,
postele či diagnózou,
• Neinformovanosť, resp. dezinformovanosť pacienta- podávanie rozporuplných
informácií od zdravotníckeho personálu, pacient porovnáva a konfrontuje, je v neistej
situácii,
• Správanie zdravotníckeho personálu- nevhodná komunikácia, žiadne poučenie
pacienta, ktoré vedie k neistote, agresívne vystupovanie, nevhodný prístup
k pacientovi a jeho blízkym, nevhodné správanie,
• Nedostatočná komunikácia- informačná alebo terapeutická zložka komunikácie,
• Nedbanlivá edukácia- zanedbanie poučenia pacienta (napr. predoperačná príprava,
životospráva, ošetrovanie rán a stómií,...),
• Nesprávna organizácia práce- dlhé prestávky, ošetrovanie viacerých pacientov
súčasne a podobne,
• Nepríjemné skúsenosti so zdravotníckymi pracovníkmi z minulosti,
• Personálne obsadenie- nedostatok personálu na jednotlivých chirurgických
pracoviskách a s tým súvisiace nedostatky v starostlivosti o pacientov,
• Orientácia viac na obsluhu prístrojov, techniky či dôsledné vykonanie procedúr než
na pacienta.

Obrázok 1 Poster
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PSYCHOSOCIÁLNE ASPEKTY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
O MATKU A DIEŤA
(Poster)
Peřinová Nadežda, Baňasová Vlasta

FNsP J. A. Reimana Prešov
Abstrakt
Pôrod a prítomné pôrodné doby majú svoje špecifiká, ktoré môžu vplývať na matku a
dieťa. Pri prirodzenom priebehu pôrodu je možné tieto javy ovplyvňovať tak, aby neskôr v
živote nespôsobovali problémy. Popôrodná starostlivosť má byť zameraná na vytvorenie
počiatočnej väzby hneď po pôrode (prvý kontakt s dieťaťom), na spoluprácu s rodičmi
a príbuznými, podporu matky a rodiny pri zmene v súvislostí s narodením dieťaťa, na ich
reakcie a potreby. Personál napomáha matke a dieťaťu svojím empatickým prístupom
k rozvoju a upevňovaniu citovej väzby. Dojčenie, opatera, dotyky a láskanie matky
s dieťaťom sa výrazné podieľajú na utváraní citového puta a na jeho kvalite.
Kľúčové slová: Matka. Novorodenec. Prvý kontakt po pôrode. Potreba životnej istoty a
bezpečia - potreba blízkej osoby. Dojčenie. Rodina.

Proces vytvárania väzby je medzi matkou a dieťaťom dlhodobá záležitosť, ktorej
začiatok siaha do obdobia vývoja plodu v maternici. Dieťa ešte pred narodením je schopné
vnímať matku, jej hlas, emócie a hlavne dotyky. Je všeobecne známe, že akýkoľvek druh
dotykovej terapie môže mať vysoko pozitívy vplyv na telesné, emocionálne a duševné
zdravie človeka.
Dieťa v maternici je pre matku sociálnym partnerom, registruje jeho prítomnosť
a podnecuje matku, ktorá vedie s dieťaťom rozhovor, k novým činnostiam. Práve tento dialóg
je základom „ja - ty" vzťahu v ľudskom živote a bude neskôr ovplyvňovať a formovať všetky
ďalšie stretnutia a vzťahy v postnatálnom živote človeka. Dieťa teda nie je len žijúce,
biologické a psychologické indivíduum ale aj sociálne (Fedor-Freybergh, 2008).
Tehotenstvo sa týka nielen matky a rodiaceho sa dieťaťa, ale aj otca a preto by mal
byť aktívne zapojený do psychosomatickej prípravy pred pôrodom. Simočková (2002)
uvádza, že dôležitú úlohu vo vytváraní procesu väzby matka – dieťa, majú tiež zmeny, ktoré
nastali v pôrodniciach.
V každej pôrodnej dobe je niekoľko zlomov, ktoré môžu vplývať na matku a dieťa.
Pri prirodzenom priebehu pôrodu je možné tieto zlomy ovplyvňovať tak, aby neskôr v živote
nespôsobovali problémy. Popôrodná starostlivosť má byť zameraná na vytvorenie
počiatočnej väzby hneď po pôrode (prvý kontakt s dieťaťom), aj na spoluprácu s rodičmi
a príbuznými, podporu matky a rodiny pri zmene v súvislostí s narodením dieťaťa, na ich
reakcie a potreby.
Dojčenie – je prvé a najzákladnejšie puto, ktoré vzniká medzi matkou a dieťaťom. Preto
je nesmierne dôležité v dnešnej dobe dbať na úpravu oddelení tak, aby sa mohla zabezpečiť
prítomnosť matky pri dieťati (rooming-in) a samozrejme dojčenie na požiadanie.
Uspokojenie, alebo naopak nedostatočné uspokojenie potrieb sa odráža ako subjektívne
pociťovaná spokojnosť alebo nespokojnosť, a to buď s celkovou starostlivosťou, alebo
s niektorými jej aspektmi (Derňarová, Rybárová, 2008).
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Pre novorodenca v prvých minútach, hodinách, dňoch, či týždňoch je veľmi ťažké
a vyčerpávajúce prispôsobiť sa novým životným podmienkam. Pozitívnym prístupom
môžeme dieťaťu napomáhať v nových zmenených podmienkach a zároveň podporiť vzťah
matka – dieťa. Cieľom je podporovať neobmedzený kontakt matky a rodiny s dieťaťom,
rešpektovať individualitu novorodenca, podporovať matku a rodinu k aktívnej účasti
na starostlivosti o dieťa.
Prieskum
Predmetom výskumu bolo zistiť mieru informovanosti a pripravenosti matiek
prostredníctvom edukácie počas hospitalizácie v starostlivosti o dieťa. Ďalej zistenie úrovne
vedomostí u matiek o význame prirodzenej výživy (dojčenia) a výžive dojčiacej matky. Zistenie
názorov a postojov matiek v prípade záťažovej situácie, zvládania problémov
so starostlivosťou o dieťa a výživou a či by uvítali aj v rámci psychosociálnej podpory
odbornú pomoc v náročnej situácii v oblasti podpory matky.
Cieľ prieskumu
Zistiť mieru informovanosti a pripravenosti matiek prostredníctvom edukácie počas
hospitalizácie v starostlivosti o dieťa..
Zmapovať rozdiely medzi zvládaním záťažových situácii prvorodičiek a viac rodičiek.
Zistiť názory a osobné skúsenosti matiek s odbornou pomocou v rámci psychosociálnej
podpory.
Charakteristika súboru
Základný súbor tvorili matky a rodinní príslušníci (otec) novorodencov
hospitalizovaných v perinatologickom centre na oddelení neonatológie vo FNsP J.A.
Reimana v Prešove.
Časová organizácia priebehu prieskumu
Prieskum bol realizovaný máj - jún 2009 v perinatologickom centre na oddelení
neonatológie FNsP J.A. Reimana v Prešove.
Metódy a organizácia prieskumu

Použitá bola dotazníková metóda. Obsahovala otvorené a zatvorené otázky.
Vychádzajúc z cieľov a hypotéz, dotazník bol zameraný na zistenie miery
informovanosti mamičiek prostredníctvom edukácie počas hospitalizácie
v starostlivosti o dieťa. Na dotazníky zodpovedalo 70 respondentiek – matiek
prítomných počas hospitalizácie novorodenca. Prieskum prebiehal v podmienkach
zdravotníckeho zariadenia v perinatologickom centre na oddelení neonatológie vo
FNsP J.A. Reimana v Prešove.
Výsledku prieskumu
Prieskumu sa zúčastnili mamičky, z ktorých 66 % boli prvorodičky a 34 % viacrodičky.
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Tabuľka 1 Účasť matky na spoločných edukačných stretnutiach

Prvorodičky

%

Viacrodičky

%

áno

25
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12

17

nie

21

30

12

17
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Graf 1 Získavanie informácií o prirodzenej výžive
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Graf 2 Získavanie informácie v starostlivosti o dieťa
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Podpora a pomoc pri dojčení
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Graf 3 Podpora a pomoc pri dojčení
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Graf 4 Výživa dieťaťa pri prepustení
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Poučenie matky v starostlivosti o dieťa
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Graf 5 Poučenie matky v starostlivosti o dieťa
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Graf 6 Spolupráca rodiny na ošetrovaní dieťaťa
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Podmienky na zúženie emocionálneho stresu v
nemocnici
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Graf 7 Podmienky na zníženie emocionálneho stresu v nemocnici
Koho by mamičky požiadali o odbornú pomoc
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Graf 8 Odborná pomoc v prípade problémov
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Tabuľka 2 Psychosociálna podpora od iných odborníkov mohli odpovedať na viac otázky

Prvorodičky
psychológa

%

Viacrodičky

%

47

18

26

psychiatra

1

2

0

0

kňaza

10

14

3

4

sociálneho
pracovníka

6

9

0

0

iné, uveďte

8

11

3

4

Diskusia
Z prieskumu vyplynulo, že edukačných stretnutí sa zúčastňovali viac prvorodičky, aj
napriek tomu 30 % z nich záujem o edukáciu nemali. Najviac sa zaujímali o informácie
tykajúce sa starostlivosti o dieťa: o prvom kontakte s dieťaťom, klokankovaní, polohovaní
dieťaťa a ošetrovaní.
Pre obidve skupiny matiek v nemocnici bolo zvládnutie stresovej situácie podmienené
kontaktom s dieťaťom, možnosť mať pri sebe aj otca, podieľať sa na starostlivosti o dieťa.
Mamičky sú ochotné prijať pomoc v stresových situáciách aj od iných odborníkov, ako je
psychológ a kňaz. Musíme konštatovať, že ešte stále je malý záujem o ošetrovateľské
služby.
Odporúčania pre prax
Podávať dostatok informácii matkám v starostlivosti o dieťa.
Informovať matku o význame jej prítomnosti pri dieťati a tiež ďalších rodinných príslušníkov.
Vytvoriť pre matku a dieťa príjemné - psychosociálne prostredie počas hospitalizácie.
Záver

Výsledky nášho prieskumu poukazujú na významnosť psychosociálnej podpory matky
a rodiny. Získané údaje z prieskumu budú použité pre zlepšenie efektivity edukácie matiek
v starostlivosti o dieťa a psychosociálnej podpore počas hospitalizácie na novorodeneckom
oddelení, ale i k skvalitneniu ošetrovateľskej starostlivosti o novorodencov.
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Abstrakt
Moderní trendy současné společnosti aktivně ovlivňují i dění ve zdravotnictví.
Požadavky Evropské unie, nové legislativní změny, různorodost ošetřovatelského procesu,
to vše přináší nové a kvalitativně vyšší nároky na připravenost zdravotnických pracovníků.
Celoživotní vzdělání umožňuje sestrám získávat nejnovější poznatky, dovednosti a
informace, které jim pomohou zvládat dynamické změny našeho zdravotnictví. Důležitou
úlohu ve vzdělávání zdravotníků sehrává výuka psychologie a z ní vycházející sociální
interakce, jako prostředek vytvářející vzájemný vztah mezi zdravotníkem a nemocným.
Klíčová slova: Sociální interakce. Psychologie. Vzdělávání. Sestra. Student.
Abstract
Modern trends of the contemporary society actively affect also the health care sector.
The new and more quality-based demands on the readiness of the health care workers
reflect the EU requirements, new legislative and the varieties of the health care process. The
life-long training provides nurses with the latest knowledge, findings and information to help
them face the dynamic changes of the sector. The psychology education plays one of the
most important roles in the training of nurses, including the social interaction as a means to
create relations between the health care workers and patients.
Key words: Social interaction. The psychology. An education. A nurse. A student.
Úvod

Nové objevy na poli věd, ale zejména změny v ekonomické, sociální a politické sféře
realizovány v uplynulém desetiletí způsobují, že i obsah oboru ošetřovatelství a formy
poskytování ošetřovatelské péče doznaly podstatných změn. Došlo k zásadním změnám
v oblasti kvality odborné přípravy poskytovatelů ošetřovatelské péče v rámci přípravy na
povolání a v systému celoživotního vzdělávání. To vše reflektuje změna paradigma teorie
ošetřovatelství.
Je samozřejmé, že přijaté teoretické koncepce ovlivňují odbornou sebereflexi
příslušníků dané komunity určitého oboru, jeho poslání a přirozeně také směry, jimiž se
následně ubírá praxe. Od počátku 90-tých let dochází ve všech resortech k podstatným
změnám, které se týkají také pregraduálního i postgraduálního vzdělávání pracovníků
v ošetřovatelství. Snahou je, aby celoživotní vzdělávání bylo pružnější a cílenější k potřebám
zdravotnictví. Musí se přizpůsobit jak měnícím se celospolečenským podmínkám a stavu
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ekonomiky, tak i potřebám spojeným s rozvojem nových profesních profilů a kompetencí
zdravotnických pracovníků. Náhled do budoucnosti sesterského povolání z pohledu Světové
zdravotnické organizace je vymezený a jasný. Ošetřovatelství není a nikdy nebyl strnulý
obor. Procházel a bude procházet mnoha změnami, které se budou týkat různých oblastí
činností práce sestry a s tím spojené rozšíření kvalifikace a posílení kompetencí v oblasti
ošetřovatelské péče. Změny se týkají především:
y přesunu stěžejní práce sestry k jednotlivci, rodině, skupině či komunitě v terénu;
y zvýšení autonomní pozice sestry při poskytování domácí péče;
y rozvoji podpory prevence, edukace a úsilí ke změně postojů populace ke zdraví;
y změně práce, kompetencí a vztahů v pracovních týmech;
y udržení a zvýšení kvality a dostupnosti poskytované péče;
y zapojení sester do politických a společenských změn ve společnosti;
y podpora ošetřovatelského vzdělání, které by se mělo stát pravidelnou součástí
činnosti sestry (Věstník MZ ČR, 1998, č. 6).
V moderně pojímaném ošetřovatelství je stále častěji vyjadřován požadavek na
aktivní úlohu sestry, na individualizovaný a celostní přístup k pacientovi a porozumění
životnímu stylu člověka, o něhož je pečováno. Spolu s odborností sester v oblasti
zdravotnických disciplín a s rostoucími dovednostmi z psychologie, pedagogiky i znalosti
podstaty sociální práce stoupá potřeba porozumění sociálnímu fungování člověka ve zdraví
a nemoci. Narůstá potřeba profesionálního zvládání psychologického přístupu k člověku
v mezních situacích a pochopení podmínek podílejících se na vzniku rezistence jedince vůči
zátěži a vytváření zvýšené odolnosti. Úkolem dnešní doby tedy je orientace zdravotnických
pracovníků – zejména sester do oblasti celoživotního vzdělávání ve svém vlastním oboru a
aplikaci poznatků na potřeby klienta. Jde o rozvoj znalostí získaných v základním studiu a ve
studiu postgraduální přípravy. Důležité je připravit pro praxi sestru vzdělanou
v ošetřovatelství, která bude schopna aplikovat své poznatky v kterémkoliv oboru nebo
úseku odborné práce.
K tomu, aby sestra dosáhla postupně své profesionální zdatnosti, je zapotřebí, uvádí
Čechová, Mellanová, Rozsypalová (1995, s. 85) její sociální zralost, psychická vyrovnanost,
motivace ke vzdělání, znalost teorie ošetřovatelství a v neposlední řadě i schopnost náležité
komunikace. Ošetřovatelství jako samostatná vědecká disciplína prolíná do mnoha dalšího
oborů, se kterými nejen úzce spolupracuje, ale podílí se i na vědecko výzkumné práci. Patří
mezi ně například medicína, etika sociologie či psychologie. Ve všech těchto oborech
sehrává významnou úlohu sociální interakce a sociální komunikace, která je pro
zdravotnického pracovníka jedním ze základů úspěchu či neúspěchu v praktické realizaci
léčebného procesu. Vhodné komunikační schopnosti by měly být využívány v každodenním
kontaktu s pacientem v souladu s etickými principy zdravotnického povolání. Empatie
v komunikaci mezi zdravotnickými pracovníky a pacientem by se pak měla stát základem
profesionálního umění. Studijní obory jako jsou například všeobecná sestra, porodní
asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, pracovník v oblasti sociálně zdravotní a geriatrická
péče se neobejdou bez znalostí z oblasti psychologie – zejména zdravotnické psychologie a
poznatků sociální komunikace.
V rámci středoškolského studijního programu zdravotnický asistent schváleného
MŠMT a platného od 1. 9. 2004 je v učebním plánu psychologie a komunikace vymezeno 40
hodin tématice umění komunikace a jednání s lidmi. Je to hodně nebo málo? Bude studen
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v průběhu 2 hodin ve 3. ročníku a 1 hodině psychologie ve 4. ročníku dostatečně připraven
k tomu, aby mohl s pacientem volně a hlavně správně komunikovat, nebo bude schopen
zvládat jen nejzákladnější zásady správného rozhovoru v rámci ošetřovatelského procesu?
Obdobná situace je i na vysokých školách. Studenti jsou zpravidla kvalitně teoreticky
připraveni v medicínských oborech, ale komunikační techniky, dovednosti a nácvik
problémových situací nesporně vyžaduje dlouhodobější horizont přípravy. Do popředí zájmů
vyučujících zejména na VŠ by měly vstupovat alternativní vyučovací metody, které povedou
studenty ke schopnostem samostatně se vzdělávat, naučené chápat a spojovat s realitou.
Chceme-li studenty zapojit do učebních témat tak, aby aktivně zpracovávali potřebné
informace k poznání učebních celků, k jejich hodnocení a užití ve své budoucí profesi, bude
nutné používat ty metody, které studenty aktivizují, vedou ke kritickému myšlení, v nichž
významně participují na rozvoji svého poznání a rozvoji sebe sama. V hodinách cvičení a
seminářů je pak vhodně realizovat metody inscenační, brainstormingové, názorně
demonstrační, analýzy případů, mentální mapy či metody názorně demonstrační, které na
základě problémových situací pomáhají studentům zvládat sociální interakci s klienty a
připravují je na realitu života. Také sestry, které pracují s nemocným člověkem, by měly
pravidelně navštěvovat semináře a kurzy s touto problematikou v rámci svého odborného
růstu a kromě odborné specializace se zaměřit i na zkvalitňování komunikační dovednosti
v praxi. Zdravotnická zařízení dnes mají možnost v rámci zákona č. 96 z roku 2004 o
nelékařských a zdravotnických povoláních doporučit svým zaměstnancům různé formy
vzdělávání od akreditovaných kvalifikačních kurů, přes celoživotní vzdělávání či
specializační studium. Zejména celoživotní vzdělávací formy, jakou jsou certifikované a
inovační kurzy, odborné stáže v akreditovaných zařízeních nebo účast na školících akcích a
odborných konferencích mohou mít pozitivní vliv na rozvoji osobnosti zdravotníka a na jeho
zájmu provést změny na pracovišti.
Současná expanze techniky v medicíně a ošetřovatelství může mít za následek, tak
jak je to i v jiných oborech takzvané odosobnění, nebo chcete-li odsunutí lidského faktoru ze
středu zájmu. Také proto sociální komunikaci musíme vnímat jako jednu z teoretických
základen správného ošetřovatelského procesu. Psychologie jako jeden z nosných
předmětů středních i vysokých škol se spolu s dalšími odbornými předměty podílí na rozvoji
osobnosti, budoucího zdravotníka, formuje jeho vztah k povolání a rozvíjí profesní
kompetence, zejména vztah ke klientům. Studenti jsou vedeni k osvojení vybraných
vědomostí a dovedností z psychologie a jejich aplikace při řešení konkrétních problémových
situací. Samostatnou oblastí je také rozvoj komunikativních personálních, sociálních a
interpersonálních kompetencí studentů, uvádí Zacharová (2005, s. 94).
Také profesionální zdravotničtí pracovníci a to především sestry by si měli uvědomit,
že komunikace je nezbytná, nezvratná, neopakovatelná a náročná situace, které se učí
v průběhu celé své praxe.
Profesionální využití komunikace v ošetřovatelství má velký význam nejen při
ošetřovatelských zákrocích, ale i při realizaci všech fází ošetřovatelského procesu. Právě
proto by sestry měly být vedeny k možnostem dalšího vzdělávání nejen ve svém oboru či
specializaci, ale také v psychologii vzájemného vztahu mezi zdravotníkem a nemocným.
Pouze pravidelná a systematické práce v oblasti dalšího vzdělávání sester nám může
pomoci připravit sestru, která bude schopna zvládat náročné životní situace nemocného
člověka.
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Cílem dalšího vzdělávání zdravotníků na úseku sociální komunikace by měly být
organizace odborných seminářů o komunikaci, etice a psychologii v ošetřovatelství, které by
pomohly zdravotníkům:
y porozumět sám sobě i druhým lidem;
y adekvátně komunikovat jak v běžném životě, tak s nemocným člověkem s ohledem
na jejich věk, typ osobnosti a zdravotní stav s akcentem při dodržování pravidel
společenského chování;
y jednat taktně, ohleduplně a s empatií;
y při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí
jednat s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných
odlišností;
y dodržovat etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací;
y v odborné terminologii se vyjadřovat přesně, věcně a terminologicky správně, při
komunikaci s nemocným zvolit formu pro něj srozumitelnou;
y naučit zdravotníky pomáhat pacientům překonávat problémy s nemocí nebo
hospitalizací při udržování kontaktů s vnějším a rodinným prostředím;
y osvojit si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení a zvládání
náročných pracovních a životních situací;
y zvláštní pozornost ve výchově a vzdělání je třeba věnovat těm, kteří budou pracovat
se specifickými skupinami klientů a to v oblasti tělesných, smyslových, mentálních
postižení, onkologicky nemocnými, dětskými či geriatrickými pacienty;
y v každodenní péči pak jde o poskytování ošetřovatelských činností orientovaných
na bio-psycho-sociální potřeby nemocných. (Vymětal, 1994, s. 97)
Sociální komunikace ve zdravotnictví má své významné místo, na tom se shoduje
řada autorů (Křivohlavý, 1980, st. 9) a dodávají, že má i svoji nezastupitelnou úlohu. Sestra
je mimo jiné díky kvalitní komunikaci schopná realizovat ošetřovatelský proces, vykonávat
ošetřovatelské úkony, adekvátně spolupracovat jak s pacienty, tak spolupracovníky. Obecně
prostřednictvím vhodné komunikace získává informace, má možnost ovlivňovat,
přesvědčovat a působit na okolí. V případě pacienta má jedinečnou možnost jej pozitivně
ovlivňovat, motivovat, doporučovat, edukovat. Výchova zdravotnických pracovníků v této
oblasti postupně přináší svá pozitiva.
Do výuky lékařů i ostatních zdravotnických pracovníků jsou v poslední době
zařazovány jak v předmětech ošetřovatelských, tak psychologických kapitoly o komunikaci
s nemocným člověkem. Moderní pojetí ošetřovatelské péče tak umožňuje prohloubit sociální
kontakt s nemocným člověkem a zkvalitnit péči o něj. Křivohlavý (1980, st. 19) zdůrazňuje,
že způsobům komunikace v oblastech verbální i neverbální, se učíme celý život. V rámci
studia si studenti osvojují základní vědomosti a dovednosti, které postupně přenášejí do
praxe. V každodenním životě ve zdravotnických zařízeních se setkáváme s profesionály,
kteří nás mohou ohromit svým stylem jednání, ale na druhé straně vnímáme zdravotníka,
s jehož projevem jsme velmi málo spokojeni. Hraje zde hlavní úlohu lidský faktor, neochota,
nezkušenost nebo neznalost základních zásad, jak vést rozhovor a jak s nemocným
udržovat sociální styk.
K tomu, aby interakce mezi zdravotníkem a nemocným probíhala produktivně, musí
být splněny další podmínky, a to chtít, umět a moci komunikovat. Tomu všemu by se měli
zdravotníci, zvláště pak sestry učit v rámci přípravy na své budoucí povolání. Není však
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reálné, aby s poznatky získanými během studia vystačili celý život ve všech specifických
oblastech zdravotnické profese.
Závěr

Dlouhodobým úkolem nás všech, pedagogů, ale i managementu zdravotnických
zařízení by měla být snaha o další vzdělávání všech zdravotnických pracovníků, ke
zkvalitnění ošetřovatelské péče našich klientů. Pouze systematické, celoživotní vzdělávání
může zajistit odbornou úroveň sester a s tím spojenou hrdost na svoji profesi.
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Abstrakt
V souvislosti s rozvojem vědy a techniky prodělalo lékařství jako obor i zdravotnictví
jako systém řadu změn. Profesionální péče o nemocného je týmová a specializovaná.
Vývojové trendy na úseku medicínské a ošetřovatelské péče, nabídka diagnostických a
terapeutických metod, stoupající složitost výkonů, riskantnější lékařská praxe současně
s pokrokem v lékařské a zdravotní vědě a technologii, stále více zdůrazňují právo jedince na
sebeurčení a potřebu nově a hlouběji formulovat práva pacientů.
V občanské demokratické společnosti jsou lidská práva a individuální svobody vysoce
ceněny. Lidé přijímají plnou odpovědnost za svůj život a přejí si, aby měli dostatek informací i
v nemoci a aby o svém osudu mohli rozhodovat nebo alespoň spolupracovat. Práva pacientů
se tak stala základem pro plnohodnotný vztah mezi zdravotníkem a pacientem. Otázkou
však zůstává, v jakém rozsahu a na jaké úrovni jsou práva pacientů realizována v klinické
praxi.
Klíčová slova: Práva pacientů. Informace. Etický kodex.
Abstract
Within the context of the development of science and technology the medicine as a
branch as well as the health service as a system passed through a lot of changes. The
professional sick-nursing is specialized and team. Developments in the part of medical and
nursing care, the offer of diagnostic and therapeutic methods, rising complication of
operations, risky practice of medicine more and more accented the right of a human being to
self determination and the want of formulating of patients’ rights in a new and deep way.
Human rights and individual freedoms are appreciated a lot in civil democratic
society. People assume responsibility of their lives and they wanted to have both enough
information about their sicknesses and a possibility to cooperate or decide themselves during
their treatment. Consequently, patients’ rights create a full-value relationship between
paramedical workers and patients. The question is how the patients’ rights are realized in
clinical practice.
Key words: Patients rights. Informatik. Ethics code.

Úvod
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Sociální, ekonomické, kulturní, etické a politické trendy vyvolaly v Evropě hnutí za
kompletnější vypracování a respektování práv pacientů. Dnes jsou vypracovány nové a
pozitivnější představy o právech pacienta, odrážející význam, který vyjadřuje jak skutečnou
úctu k lidem, tak jistou spravedlnost ve zdravotnictví.
Po dlouhá staletí neměli pacienti žádná práva a nutno spravedlivě doplnit, že je ani
nepotřebovali. Pacient byl v minulosti plně závislý na lékaři, a to nejen v rovině odborné, ale
často i lidské. Asymetrie vzájemné vztahu byla obrovská a vedla ke vzniku klasického
paternalistického modelu. O právech pacientů formulovaných jako komplementární doplněk
tradičních deontologických modelů se začíná hovořit v podstatě teprve na začátku
sedmdesátých let tohoto století. V současné době jsou pacienti vzdělanější a nelze jim
nadále vnucovat pouze submisivní roli (Haškovcová, 1994, s. 119).
Pravděpodobně první kodex Práv pacientů vznikl v roce 1971 a formuloval jej lékárník
David Anderson z Virginie. O rok později přijala Asociace amerických nemocnic vlastní práva
nemocných. Lze konstatovat, že k dnešnímu dni existuje značné množství kodexů týkajících
se pacientů. Většina vyspělých států přijala a vyhlásila nejprve obecnou verzi práv pacientů a
následně též etické kodexy specializované, týkající se určité skupiny nemocných, jejichž
problémy jsou stejné nebo velmi podobné. V osmdesátých letech jsou práva pacientů
pokládána za samozřejmost ve všech vyspělých zemích (Haškovcová, 1996, s. 16 – 17).
Historie práv pacientů v České republice je velmi krátká. Na podzim 1990 začala
pracovat první Centrální (nyní Národní) etická komise při Ministerstvu zdravotnictví. Tehdy
podala profesorka Helena Haškovcová návrh, aby byl i u nás vypracován, přijat a zveřejněn
etický kodex práv pacientů. Návrh byl přijat. Definitivní verze Práv pacientů formulovala a
vyhlásila Národní etická komise MZ České republiky dne 25. 2. 1992.
Etický kodex „Práva pacientů“

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou
s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho
ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i
možnost denně se stýkat se členy své rodiny či přáteli. Omezení takovéhoto způsobu
(tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před
zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu
zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být
náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena.
Pokud existuje více alternativních postupů nebo pacient vyžaduje informace o
léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména
osob, která se na nich zúčastní.
4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být
současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný
právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na
jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a
musejí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo
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zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto
osoby nemocný sám nevybral.
6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou
považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i
v případech počítačového zpracování.
7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným
způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající
povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému
ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a
informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom
existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve
schválit.
8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má
právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou
mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž
bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař
rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas
nemocného je podmínkou k zahájení výzkumu neterapeutického i terapeutického.
Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl
poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí
respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce,
kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a
vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.
Právo č. 1: Péče a porozumění
Text prvního práva pacientů se zdá být logický, srozumitelný a obsahově
jednoznačný. Otevřeně je však třeba říci, že závažný problém se skrývá tam, kde bychom jej
nečekali, totiž v požadavku na odbornost péče. Je jisté, že právo na nejlepší možnou péči je
úctyhodné a každý lékař by si přál skutečně vždy a všude poskytovat nemocným léčbu, která
je v souladu s nejnovějšími poznatky vědy. Rovněž pacient by špičkovou kvalitu takové péče
jen uvítal, uvádí Haškovcová (1996, s. 34). Podstatou zdravotnických programů a cílené
zdravotnické politiky musí být zvýšení dostupnosti léčebné péče tak, aby se přiblížila
možnostem ideální medicíny. Ideální medicína je pojem, který označuje takovou odbornou
lékařskou péči, která je v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Lékaři a
zdravotníci mnohé problémy týkající se ideální a dostupné medicíny vyřešit nemohou. Jejich
povinností je však informovat veřejnost a vyzvat ji k účinné spolupráci.

V úrovni profesionálního vztahu zůstane mírná dominance zdravotníka nepochybná,
ovšem směřuje spíše k roli vzdělanějšího a moudřejšího rádce, který má dokonalejší vhled
do zdravotního stavu svého nemocného.
Zdravotnická činnost nesmí nikdy ztratit z očí „hlubokou jednotu lidské bytosti ve zřejmé
interakci všech tělesných funkcí, ale také v jednotě jejích tělesných, citových, intelektuálních
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a duchovních dimenzí“. Nelze izolovat „technický problém léčení určité nemoci od
pozornosti, kterou je třeba věnovat nemocné osobě ve všech jejích rozměrech“.
Právo č. 2: Anonymita zdravotníků a problematika návštěv
Péče o nemocného má mít osobní charakter, což znamená, že každý pacient má
právo vědět, kdo ho léčí. Jméno svého obvodního lékaře si většinou každý zapamatuje.
Situace je též přehledná ve větších vesnicích, kam jednotliví lékaři dojíždějí, nebo kde mají
soukromé ordinace, a v menších městech. Tam je zpravidla personální situace dlouhodobě
stabilizována. V poslední době však dochází k značnému pohybu pracovních sil, a tak
mohou vznikat určité nejasnosti. Je žádoucí, aby v každém zdravotnickém zařízení byla
zřetelně vyvěšena informační tabule se jmény lékařů, zdravotních sester.
Práva pacientů mají přispět k lepšímu vzájemnému porozumění mezi nemocným,
rodinou pacienta, profesionálními zdravotníky. Je to proto, že všichni tři se nejvíce podílejí na
diagnosticko-terapeutickém procesu. Víme, že lékařům i sestrám je často doporučován tzv.
psychologický přístup, tj. ohled na psychiku pacienta a jeho rodiny, a přesto to není stále
samozřejmostí. Uvítání i úvodní slova lékaře znamenají pro trpícího a nejistého pacienta
mnoho a často předznamenávají kvalitu vztahu, která se mezi ním a zdravotníky na straně
jedné a nemocným na straně druhé, vytvoří.
V případě hospitalizovaného pacienta znamená změna jeho sociální situace radikální,
byť dočasnou změnu prostředí, v němž se odehrává jeho každodenní život. Hospitalizovaný
nemocný je vyřazen ze společnosti zdravých. Ocitá se v postavení člověka psychicky a
společensky podřízeného. Zatímco v normálním životě a sociálním prostředí smí jedinec
relativně mnoho, respektive vše, co není zakázané, v nemoci naproti tomu nesmí nic, co by
nebylo vysloveně povolené.

V České republice došlo k mnohým a významným změnám po roce 1990. Brány
nemocnic se skutečně otevřely, denní návštěvy se staly realitou, ale zdravotníci ani veřejnost
nebyli, až na výjimky, na tuto situaci připraveni (Haškovcová, 1995, s. 16). Kontakt pacienta
(face to face) s rodinnými příslušníky formou návštěv by neměl být přerušen především při
dlouhodobějších onemocněních s upoutáním na lůžko, neboť je přirozeným pokračováním
osobních vztahů a pro psychický stav nemocného velmi potřebný. Pacienta kromě rodiny
ovlivňují ještě i ostatní sociální faktory a instituce jako jsou přátelé, škola, pracoviště apod.,
které spoluutvářejí model chování pacienta, které je tak důležité v jeho reakci na chorobu
(Bartlová, 1999, s. 73).
Právo č. 3: Informovanost pacientů
Pacient má právo na náležitou informaci o svém zdravotním stavu. Lékař je povinen
jej poučit, jakým diagnostickým vyšetřením a léčebným postupům se má pacient podrobit a
proč. Nemocný má naopak povinnost dát lékaři potřebný souhlas s navrhovaným postupem.
Přestože je právo nemocného na informace jasně formulováno a dostatečně zdůvodněno,
dochází v praxi k četným nesnázím, komplikacím a nedorozuměním. Práva pacientů
zdůrazňují, že pacient má být respektován jako partner lékaře. V oblasti sdělování informací
je právě toto partnerství omezeno, neboť lékař má evidentní převahu odborných znalostí a
tím pádem také značnou odpovědnost za to, jak bude s informacemi zacházet. Sdělit pravdu
pacientovi o jeho závažném stavu je někdy nutné, často vhodné, ale problém tkví v tom,
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„komu ji říci“, „kdy ji říci“. Doplňující otázkou je, „kdo ji má sdělit“ a „kde ji má sdělit“
(Haškovcová, 1996, s. 62).
Jakýkoli lékařský či terapeutický zákrok na pacientovi může být právně hodnocen
jako narušení jeho tělesné či zdravotní integrity. To je jedním z důvodů, proč musí – až na
výjimky – každému výkonu předcházet souhlas pacienta. Kvalifikovaný souhlas pak
předpokládá důkladné poučení pacienta o charakteru, závažnosti, průběhu i možných
následcích zamýšleného výkonu. Pacient musí být informován natolik včas, aby měl dostatek
prostoru k uvážlivému rozhodnutí, zda bude s výkonem souhlasit. Souhlas pacienta daný
v časové tísni následkem opožděného poučení, právně neobstojí – stejně jako souhlas,
jemuž předcházela informace neúplná či vůbec žádná. Výjimku představují naléhavé
případy.
Právo č. 4: Odmítnutí léčby
Právo nemocného odmítnout léčbu nebo její část je věcně velmi problematické. Je
zdůrazněno, že takové odmítnutí je možné pouze v rozsahu, který „povoluje zákon“. Potíž
tkví v tom, že neexistuje žádný seznam, který by jmenovitě uváděl zákonem povolené
diagnostické a léčebné postupy. K řešení konkrétní zdravotní situace nemocného je někdy
možný pouze jediný, jindy několik alternativních postupů. Pokud jsou všechny vhodné
postupy lege artis, pak lékař může podle svého nejlepšího svědomí volit „jeden z možných“ a
pacient může „vybírat“. Je dobré, když se lékař s nemocným na výsledném postupu domluví
poté, co společně zvážili ke každé z existujících variant všechna PRO a PROTI. Lékař by
měl pečlivě naslouchat nemocnému a brát jeho individuální zkušenost v úvahu při vlastním
aktuálním rozhodování. V žádném případě však nesmí dojít k situaci, kdy si pacient diktuje,
čím a jak má být léčen. Někdy je prostě nutné podstoupit i nepříjemné doprovodné projevy
účinné léčby a názor lékaře je třeba respektovat. Je žádoucí, aby lékař sdělil nemocnému,
jaké nepříjemné vedlejší účinky může lék či léčba mít (Haškovcová, 1996, s. 84 – 85).
Právo č. 5: Soukromí a stud
Člověk ztrácí pocit soukromí tehdy, když jsou nějakým způsobem prolomeny bariéry
bezpečí a když se před cizí osobou ocitá v celé, a to nejen fyzické, ale i psychické nahotě.
Stud nemocných je prožitek, který zdravotníkům, obrněným profesionální rutinou, často
uniká. Nemocný ho může pociťovat pro svůj tělesný vzhled (obezita, deformace, amputace),
pro pocity méněcennosti při duševní poruše nebo úchylce (stále se ještě objevují označení
„nervák“, „cvok“, „blázen“). Dále může ke studu přispět sama nemoc pro svou příčinu
(pohlavní nemoc) nebo příznaky, jež nějak odpuzují (vyrážky, zápach aj.). Jsou jedinci
zvláště ke studu náchylní pro svou přecitlivělost, vystupňovanou navíc prudérní výchovou.
V překonávání studu lze pacientovi pomoci taktním projevem pochopení a nenápadným
povzbuzením. Často existují rozdílné názory na to, co je porušení soukromí a ohrožení jejich
důstojnosti. Proto jen sám pacient může rozhodnout, jestli dovolí narušení svého soukromí. I
když se pacient, který podepíše souhlas s vyšetřením nebo léčbou, zřekne určitých aspektů
soukromí v průběhu vyšetření nebo léčby, jeho soukromí je možné narušit jen do nejnižší
možné míry. Právo na soukromí je úzce spjato s důstojností člověka. Každý člověk má právo
na soukromí, a v kontextu práv pacientů je zdůrazněno, že toto soukromí má být náležitě
respektováno a chráněno i ve zvláštní situaci, jakou představuje nemoc.
Právo č. 6: Povinnost mlčenlivosti
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Povinnost mlčenlivosti představuje jednu z nejstarších mravních povinností povolání
lékaře. Platí jako nejpodstatnější předpoklad důvěry mezi lékařem a pacientem, bez této
důvěry není možné žádné úspěšné léčení. V diskuzích o lékařském tajemství není vždy
dostatečně doceňována skutečnost, která se projevuje zejména v nemocnicích, a to otázka
spolupacientů. Vytrženi ze svého každodenního běžného prostředí, odloučeni od svých
rodina přátel, často vážně ohroženi svou nemocí, vytvářejí novou, byť dočasnou symbiózu se
svými sousedy ve společném, nezřídka několikalůžkovém pokoji. Vzniká tedy otázka, jak
dalece může být spolupacient vázán povinností mlčenlivosti, a to nejen z hlediska
případných právních důsledků (Hofbauerová, 1998, s. 86). Povinnost mlčenlivosti se vyvinula
z dřívějšího užšího pojmu „lékařské tajemství“, vyjádřeného již v Hippokratově přísaze.
Povinnost mlčet se netýká jen nemoci samé, ale také údajů o životě a soukromí nemocného.
Právo č. 7: Problematika překládání pacienta
Zdravotnický systém je organizován hierarchicky. To znamená, že jsou zcela jasně
vymezeny kompetence, kteří lékaři a v kterých zdravotnických zařízeních mohou provádět
určitý typ diagnostických a terapeutických výkonů. Je třeba vždy zodpovědně zvážit reálné
možnosti zdravotnického zařízení. Je-li ale dostupnost některých výkonů v daném
zdravotnickém zařízení omezena nebo chybí-li docela, rozhodne ošetřující lékař o předání či
o překladu nemocného. Pacient musí být s touto skutečností seznámen, a to pokud možno
v dostatečném časovém předstihu. Pokud existuje více pracovišť, kde provádějí navrhovaný
výkon či léčbu, má pacient právo vědět, která to jsou, a má mu být umožněno, aby si sám
vybral, kde si přeje být léčen (Haškovcová, 1996, s. 116).
Právo č. 8: Péče po propuštění
Pacient se nesmí dostat do situace, kdy neví „jak dál“. Lékař kteréhokoliv
zdravotnického zařízení je povinen pacienta poučit, kdo, kdy a kde bude pokračovat v jeho
léčbě či péči. Je-li nemocný hospitalizován, má právo vědět, kam se má obrátit po návratu
domů. Dnes se řada občanů nedokáže sama orientovat ve složité spleti strukturálních změn
ve zdravotnictví. Proto je nutné, aby zdravotníci se zvýšenou pozorností sledovali stav
v daném regionu a mohli tak poskytnout konkrétní návod, co má dělat dál. Také sestry jsou
aktivně zapojeny do edukační činnosti a pomáhají zvládat etapu doléčení.
Právo č. 9: Informovaný souhlas k experimentálnímu výzkumu
Informovaný souhlas je dobrovolný souhlas mentálně kompetentní osoby udělený
prokazatelným způsobem (zpravidla písemnou formou) po důkladném seznámení se
s průběhem, podmínkami a možnými riziky výzkumu. Z hlediska získání informovaného
souhlasu rozeznáváme více kategorií lidských subjektů. S ohledem na různý stupeň
zranitelnosti, resp. možnosti zneužití mají jednotlivé skupiny osob při zařazení do
plánovaného výzkumu odlišně zvýrazněný stupeň etické i právní ochrany. Pracovníci ve
zdravotnictví, zvláště lékaři, nemohou být ponecháni sami a zatíženi neúnosnou
odpovědností při stále složitějších a problematičtějších klinických případech, jež vytvářejí
biotechnologické možnosti, mnohé ještě v experimentální fázi, které má současné lékařství
k dispozici, a také kvůli společensko-zdravotnické důležitosti určitých otázek. Aby se
usnadnila rozhodnutí zdravotníků a získal se nad nimi dohled, je třeba podporovat zřízení
etické komise v hlavních nemocničních zařízeních. V nich se lékařská kompetence a
hodnocení konfrontuje a sjednocuje s kompetencí a hodnocením jiných přítomných u
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nemocného. Tím se chrání jeho důstojnost a sama lékařská odpovědnost (Charta
pracovníků ve zdravotnictví, 1996, s. 20).
Právo č. 10: Citlivá péče v závěru života
V kontextu práv pacientů je pamatováno také na všechny ty, kteří jsou na konci
životní cesty. Je zdůrazněná především citlivá péče o umírající a respekt k individuálním
přáním, která nemají zůstat nevyslyšena. Když se zdravotní podmínky zhorší nezvratným a
letálním způsobem, člověk vstoupí do terminálního stádia pozemské existence. Postoj vůči
umírajícímu je často zkušebním kamenem smyslu pro spravedlnost a lásku, duševní
ušlechtilost, odpovědnost a profesní schopnosti zdravotnických pracovníků. Nemocnému
v konečné fázi je třeba poskytovat lékařskou péči, která mu umožňuje zmírnit trýznivost
umírání. Do tohoto rámce vstupuje takzvaná paliativní nebo symptomatická terapie.
Základem a podmínkou péče o umírající je dobrá ošetřovatelská péče. Jde zejména o
udržování co možná nejvyšší kvality života, a to zajištěním fyzické pohody.
Právo č. 11: Nemocniční řád a možnost kontroly účtu
Se zavedením zdravotního a nemocenského pojištění si pacient i u nás začne stále
více uvědomovat, že vůči lékaři vystupuje jako klient, který mu přináší peníze, a začne se
podle toho i chovat. Nepůjde jen o vztah lékař – pacient, ale začne se objevovat i strana třetí,
ve zdravotnictví zatím dosti neznámá, a to advokáti – jako profesionální obhájci práv
pacientů. Zpětnou vazbou práce lékaře bude nejen kontrolní systém nemocenské pokladny,
nýbrž i reakce pacienta, která v případě nespokojenosti povede až k volání lékaře
k odpovědnosti (Bartlová, 1999, s. 61). Každé právo je vyváženo též určitou povinností.
Pacient je povinen seznámit se s pravidly tzv. nemocničního řádu a dodržovat je.
Závěr

V zemích Evropské unie téma práv pacientů patří k velice aktuálním a politicky
důležitým. Vedle základního práva na ochranu zdraví a zdravotní péči je nejčastěji
zmiňováno právo na volbu lékaře, na důstojné a ohleduplné zacházení, právo na sebeurčení,
včetně práva na spolurozhodování o diagnostických a léčebných postupech, informovaný
souhlas a odmítnutí léčby, dále právo na informace včetně přímého přístupu k dokumentaci
a právo na nezávislé posouzení případného sporu mezi pacientem a lékařem. Některé země
již vypracovaly zvláštní zákon, upravující vztah mezi lékařem a pacientem, jiné řeší jednotlivé
otázky v dílčích zákonných normách. V ČR se „Práva pacientů“ dostávají do podvědomí
zdravotníků, odborné veřejnosti i pacientů velmi pomalu. Zpočátku byl tento dokument
přijímán ze strany lékařů s určitými rozpaky a pacienti nevěděli, že vůbec existuje.
Modernizace ošetřovatelského procesu vede k postupnému zkvalitňování péče o
nemocného člověka a „Práva pacientů“ se tak stala přirozenou součástí zdravotní péče.
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Abstrakt
Syndrom vyhoření (burn out) se vyskytuje ve všech subjektivně náročných
povoláních, kdy nastává nerovnováha mezi emočními stavy a postupně dochází k vyčerpání
psychických i fyzických rezerv člověka. Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních patří
právě k těm náročným profesím, kde se syndrom vyhoření může projevovat častěji. I když
příznaky syndromu vyhoření jsou mnohovrstevné a projevují se různě, nelze je přesně
vymezit. Je nutné brát v úvahu, že tady jsou a věnovat pozornost jejich prevenci.
Klíčová slova: Syndrom vyhoření. Zdravotnický pracovník. Prevence.
Abstract
Burn out occurs in all subjectively demanding professions when there is an imbalance
between emotional states and a gradual exhaustion of individual psychical and physical
reserves.
Work in medical and social services belongs to those demanding professions where
the burnout syndrome may occur more often. Burnout syndrome has multi-level, different,
thus undeterminable symptoms. It is necessary to take into consideration its existence and to
focus on its prevention.
Key words: Burnout syndrome. Medical worker. Prevention.
Úvod

S pojmem „burn out syndrom“ se setkáváme v odborné literatuře od poloviny 70 let
20. století. Jako český ekvivalent volí odborníci pojmy vyhoření, vyprahlost, vyhaslost, ale
stále častěji je užívaná i původní verze. Termín burn out slouží k označení stavu emočního
vyčerpání, ke kterému dochází v důsledku chronického stresu, který prožívají pracovníci jak
ve zdravotnických, tak i sociálních profesích, jejichž náplní je práce s lidmi a pomoc při
řešení jejich problémů.
Současné pojetí zdůrazňuje faktor vysokého pracovního nasazení, požadavek trvale
vysokého pracovního výkonu, který je v kombinaci s nízkým efektem práce a dalšími
situačními proměnnými rozhodující při rozvoji syndromu vyhoření (1).
Východiska
Burn out je formálně a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního a
mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabývání se situacemi, které jsou
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emocionálně náročné. Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací
dvou věcí a to velkým očekáváním a chemickými stresy.
Křivohlavý charakterizuje fyzické vyčerpání výrazným snížením energie, chronickou
únavou a celkovou slabostí. Emoční vyčerpání pak charakterizuje jako pocity beznaděje,
bezmoci, únavy, mentální vyčerpání definuje negativním postojem sama k sobě, k práci a
negativním postojem k životu vůbec (2). Sociální interakce zde hraje významnou úlohu.
Analýza problematiky
Syndrom vyhoření vzniká v důsledku řady okolností. Nejčastěji se s vyhořením
setkáváme u profesí, v nichž pracovní náplní jsou různé formy služeb druhým lidem.
V našem případě se jedná o lékaře, zdravotní sestry a ostatní zdravotnické profese.
Většina autorů zabývajících se problematikou syndromu vyhoření se shoduje v tom,
že jednou z hlavních příčin syndromu je každodenní zdánlivě nekonečná a nevyhnutelná
povaha chronického stresu, který lze také nazvat stres pracovní. Proces, jehož vrcholem
je vyhoření, většinou trvá delší dobu a probíhá v několika fázích:
- Nadšení – provázené vysokými ideály a angažovaností, se kterou přichází mladý
zdravotnický pracovník do praxe. Náročné pracovní prostředí, začleňování se do
nového kolektivu, prohlubování odborností, vytváření vztahu k nemocnému a jeho
rodině, to vše ovlivňuje osobnostní vlastnosti každého zdravotníka.
- Stagnace – projevující se stereotypem, kdy klesá motivace a nadšení a ideály se
nedaří realizovat. Požadavky pacientů a příbuzných začínají obtěžovat. Různé
rodinné a pracovní problémy mohou vyústit k úbytku fyzické a psychické energie a
přenášení problémů na své okolí.
- Frustrace – je důležitou součástí syndromu vyhoření. Vystupují zde otázky o smyslu
práce, pomoci druhým, o možnostech změnit dané skutečnosti. Pro zdravotnického
pracovníka je frustrující, když nemůže klientům pomoci, ale také když cítí nedostatek
uznání od pacientů i nadřízených.
- Apatie – se projevuje při trvalé frustraci, kdy zdravotník práci existenčně potřebuje,
ale nenachází v ní uspokojení. Apatie se projevuje například tím, že sestra dělá
pouze to, co má, vyhýbá se novým úkolům, vyhýbá se komunikaci s pacienty i kolegy,
k pacientům se stává nepřátelská.
- Syndrom vyhoření – znamená, že bylo dosaženo úplného vyčerpání – ztráta smyslu
práce, cynismus, odosobnění, odcizení, vymizení reflexu vnitřních norem. Sestra má
vážné problémy na pracovišti, které se odrážejí i v osobním životě. Náročná životní
situace může vést k požívání alkoholu, návykových látek, ztrátě sociálního zázemí až
ztrátě smyslu života.

Některé fáze syndromu vyhoření mohou být u zdravotníků jen naznačené a
nevýrazné, člověk má pocit, že je přepracovaný, přetížený. Příčinu sestra hledá většinou
jinde, než ve svém životním stylu a komunikačních způsobech. Nejvhodnější předpoklady
k tomu, aby bylo burn out zabráněno, jsou ve fázi stagnace. Odborníci také upozorňují, že
syndrom vyhoření je cyklický, to znamená, že se může opakovat i vícekrát.
Obraz syndromu vyhoření lez podle ICD 10 – Mezinárodní klasifikace nemocí, rozdělit do
několika oblastí:
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Psychické příznaky v kognitivní rovině (poznávací a rozumové), souvisejí u zdravotníků
nejen se ztrátou nadšení a schopnosti pracovního nasazení, ale především se ztrátou
zodpovědnosti. Dalšími projevy je nechuť a lhostejnost k práci, negativní postoj k sobě, ke
spolupracovníkům pacientům, ale i k životu. Velké problémy mohou vzniknout u zdravotníků
při potížích se soustředěním a zapomínáním. V těchto případech hrozí až poškození
nemocného. V emocionální rovině se setkáváme se stavy sklíčenosti, pocity bezmoci,
nespokojenosti, popudlivosti, někdy i agresivity.
Tělesné příznaky odpovídají příznakům chronického stresu. Patří zde poruchy spánku, chuti
k jídlu, náchylnost k nemocem, vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívání, rychlá únava,
vyčerpanost, vysoký krevní tlak).
Průběh syndromu vyhoření ovlivňuje i sociální vztahy zdravotníka. Ten postupně omezuje
kontakty s pacienty a jejich příbuznými, kolegy, přibývá i konfliktů v oblasti soukromé. U
sestry ubývá angažovanost a snaha pomáhat problémovým klientům a klesá příprava
k výkonu práce.

Kvalitní ošetřovatelská péče a každodenní setkání s realitou náročných životních
situací poznamenává zdravotníka postupně. Záleží na jeho osobnostních vlastnostech,
pracovních faktorech včetně zatížení a organizace práce, životním stylu a sociální opoře.
Syndrom vyhoření nemusí být trvalým stavem. Včasné rozpoznání a cílená terapeutická
intervence vedou zpravidla k pozitivním výsledkům.
Významnou roli v celém složitém procesu „vyhořívání“ sehrává prevence:
Již v rámci přípravy na své budoucí povolání by měli být studenti seznámeni s problematikou
stresu a psychického vyhoření. Také Haškovcová upozorňuje na fakt, že každý pomáhající
by měl vědět, že bude trvale vystaven značné psychické zátěži a měl by být proto
informován, jak jí předcházet, případně léčit (3). Měl by především vědět, že požádat o
pomoc není selháním nebo projevem slabosti, ale výrazem důvěry v druhého člověka, který
s ním může sdílet nesnáze nebo který může poskytovat kvalifikovanou pomoc.
Prevenci syndromu vyhoření je možno rozdělit do dvou základních oblastí, a to oblast
osobní – individuální a oblast pracovního prostředí – interpersonální. Osobnostní úroveň je
založená na tom, aby jedinec zvládnul základní pravidla jak si zachovat zdraví, udržet si
motivaci a nepodléhat stresu. Ve své práci umět využít asertivní chování a správně
volenou komunikaci. Své tělo vnímat jako zdroj poznání a energie a tomu podřizovat i
odpovídající relaxaci, dodržovat zdravý životní způsob, správnou výživu a dobře
hospodařit s volným časem.
Interpersonální úroveň je směřována do oblasti sociální opory – tj. systém sociálních
vztahů, které jsou pro člověka zdrojem pomoci v zátěžových situacích. Nemalý vliv zde má i
supervize – jako metoda podpory profesionálního růstu pracovníka a odborně vedené
výcviky. Nelze opomíjet i vlastní prevenci ze strany příslušného zdravotnického zařízení a
jeho úlohu při vytváření sociálně citlivého a stimulujícího prostředí.

Při každodenní práci ve zdravotnickém zařízení je patrné, že zde se úzce prolínají
osobnostní a interpersonální oblasti prevence. Na úseku sociální opory má nenahraditelnou
úlohu sociální interakce a sociální komunikace. Správně vedená a využívaná komunikace
může pomoci předcházet problémům, které vyústí v tak obávaný syndrom vyhoření.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

298

Zdravotníci by se proto měli neustále vzdělávat v nových formách výcviku např. diskusní
skupiny, tréninky antistresového a asertivního programu, edukace sebepoznání aj.
Využívaná by měla být i správně volená sociální opora, která může být uplatňována
směrem k nemocnému a jeho těžké situaci, ale i v rámci kolektivu zdravotnických pracovníků
(4). V praxi to znamená umění naslouchání, potřeba sociálního zrcadla, uznání,
povzbuzování, empatie, emocionální vzpruha, prověřování stavu světa, dělba práce,
spolupráce, přejný sociální postoj a nezištná pomoc, uvádí Křivohlavý.
Řada studií ukázala, že sociální komunikace a sociální opora jsou nezbytné v práci
zdravotníků a jsou pilířem při prevenci syndromu vyhoření.
Závěr

Syndrom vyhoření je závažný problém. Postihuje zpravidla ty nejnadanější,
nejobětavější, nejzapálenější pracovníky a to jak sestry, tak lékaře, kteří do své práce
vkládají mnoho nadšení a energie. Vysoká osobní motivace je totiž činí zvlášť zranitelnými.
Samotný burn out je završením celého negativního procesu, ke kterému se
zdravotník dostává postupně a dlouho o něm neví, nebo si ho nepřipouští. U syndromy,
podobně jako u jiných nepříznivých stavů, je účinnější prevence než dodatečná léčba.
Desatero jak se vyhnout syndromu vyhoření (5):
1. Snižte příliš vysoké nároky. Přijměte skutečnost, že člověk je nedokonalý a chybující.
2. Vyhněte se nadměrné citlivosti k potřebám druhých lidí. Pohybujte se mezi
soucítěním a emocionální odstupem. Nesnažte se být zodpovědní za všechny a za
všechno.
3. Naučte se říkat NE. Řekněte ne, pokud budete cítit, že je toho na vás nakládáno
příliš.
4. Stanovte si priority. Nemusíte být všude a vždy. Zacházejte rozumně se svým časem.
Rozdělte si rovnoměrně práci.
5. Dělejte přestávky. Nežeňte se z jedné činnosti do druhé. Doplňujte energii.
Vyrovnávejte pracovní zátěž potřebnou mírou odpočinku. Osvojte si relaxační
techniky.
6. Vyjadřujte otevřeně své pocity. Hledejte emocionální podporu. Najděte si „vrbu“,
důvěrníka, kterému můžete otevřeně vylíčit své pocity.
7. Hledejte věcnou podporu. Pohovořte se s kolegy, požádejte je o radu a o návrhy na
řešení.
8. Předcházejte komunikačním problémům. Práci si dobře připravte, sdělte
spolupracovníkům i klientům hned na začátku svá očekávání a cíle. Vyhýbejte se
ukvapeným rozhodnutím, planým slibům, i výhrůžkám.
9. V kritických okamžicích zachovejte rozvahu. V konfliktní situaci se nenechávejte svést
prvním negativním pocitem i impulsivnímu jednání. Konfliktní situaci můžete vyřešit
paradoxní reakcí, nebo humorem.
10. Následná konstruktivní analýza. Projděte si zpětně kritické situace. Analyzujte svoje
chování, navrhněte alternativy řešení.
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Súhrn

Predmetom nášho prieskumu bolo zistiť, či majú pacienti s ochorením bronchiálnej
astmy dostatok vedomosti o tomto ochorení a vedia správne užívať lieky proti astme. Autori
si stanovili 6 reálnych cieľov prieskumu: Zistiť či pacienti majú dostatok vedomostí o ochorení
bronchiálnej astmy, Zistiť koľko rokov trpia bronchiálnou astmou, Zistiť či poznajú svoje
alergény, ktoré im môžu vyvolať astmu., Zistiť či poznajú správnu techniku užívania
inhalačných protiastmatických prípravkov., Zistiť či poznajú základné dychové cvičenia pri
liečbe astmy. Zistiť či si vedia kontrolovať a monitorovať svoje ochorenie pomocou
vitalografu. Stanovili si 4 pracovné hypotézy, v ktorých predpokladali: H 1 Predpokladáme,
že vedomosti pacientov o tomto ochorení sú nedostatočné. H 2 Predpokladáme, že nie
všetci pacienti s bronchiálnou astmou dokážu kontrolovať a monitorovať svoje ochorenie
pomocou vitalografu a týmto predchádzať záchvatu alebo zmierniť jeho priebeh. H 3
Predpokladáme, že niektorí pacienti nevedia správne užívať inhalačné protiastmatické
prípravky pri liečbe svojho ochorenia. H 4 Predpokladáme, že niektorí pacienti nepoznajú
základné dychové cvičenia, ktoré by im pomohli pri liečbe astmy. Na získanie informácií
v prieskume použili dotazník, rozhovor a pozorovanie. Dotazník vlastnej konštrukcie
pozostával z 25 otázok, ktoré sledovali problematiku bronchiálnej astmy. Respondenti boli
informovaní o anonymite výskumu a jeho cieľoch. S použitím dotazníkovej prieskumnej sme
oslovili 100 respondentov pacienti s ochorením bronchiálnej astmy. Sledovali sme
ambulantných pacientov vo vekovom rozmedzí 20 – 65 rokov.
Predmet prieskumu
Majú pacienti s ochorením bronchiálnej astmy dostatok vedomosti o tomto ochorení a vedia
správne užívať lieky proti astme?
Ciele prieskumu
- Zistiť či pacienti majú dostatok vedomostí o ochorení bronchiálna astma.
- Zistiť koľko rokov trpia na bronchiálnu astmu.
- Zistiť či poznajú „svoje vlastné“ alergény, ktoré im môžu vyvolať astmu.
- Zistiť či poznajú správnu techniku užívania inhalačných protiastmatických prípravkov.
- Zistiť či poznajú základné dychové cvičenia pri liečbe astmy.
- Zistiť či si vedia kontrolovať a monitorovať svoje ochorenie pomocou vitalografu.
Pracovné hypotézy
H 1 Predpokladáme, že vedomosti pacientov ochorení bronchiálna astma sú nedostatočné.
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H 2 Predpokladáme, že nie všetci pacienti s bronchiálnou astmou dokážu kontrolovať
a monitorovať svoje ochorenie pomocou vitalografu a tým predchádzať vzniku astmatického
záchvatu alebo zmierniť jeho priebeh.
H 3 Predpokladáme, že niektorí pacienti nevedia správne užívať inhalačné protiastmatické
prípravky pri liečbe svojho ochorenia (spraye, inhalátory).
H 4 Predpokladáme, že niektorí pacienti nepoznajú základné dychové cvičenia, ktoré by im
pomohli pri liečbe astmy bronchiale.
Metodika a technika výskumu
Na získanie informácií v našom prieskume sme použili dotazníkovú prieskumnú metódu,
v pilotnej štúdií metódy rozhovor a pozorovanie. Dotazník vlastnej konštrukcie pozostával z
25 dotazníkových položiek so zameraním na problematiku bronchiálnej astmy.
Charakteristika základného súboru
Formou dotazníka sme oslovili 100 respondentov –pacientov s ochorením bronchiálnej
astmy. Sledovali sme ambulantných pacientov vo vekovom rozmedzí 20 – 65 rokov.
Čas a realizácia prieskumu
Prieskum sme realizovali vo vybraných ambulanciách pľúcnych a respiračných ochorení.
Metodika a spracovanie výsledkov
Získané údaje sme vyhodnotili čiarkovou metódou a následne boli i vyhodnotené číselne
v absolútnych číslach a v percentách.
Vyhodnotenie a interpretácia získaných údajov
Pre vyhodnotenie údajov som použili 4 dotazníkové položky, ktoré najviac charakterizujú
potvrdenie alebo vyvrátenie stanovených pracovných hypotéz.

Položka 7 „Myslíte si, že máte dostatok vedomostí o ochorení bronchiálnej astmy?“
Odpovede
n
%
Áno
36
36%
Nie
64
64%
N
100
100%

80%
60%
40%
20%
0%
Áno

Nie

Graf 7
Nadpolovičná väčšina respondentov uvádza, že nemá dostatok vedomostí o ochorení
bronchiálnej astmy.
Položka 13 „Boli ste dostatočne poučení o tom, ako si máte kontrolovať stav dýchacích ciest
pomocou vitalografu?“
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Odpovede
Áno
Nie
N

Tabuľka 13
n
28
72
100

%
28%
72%
100%

80%
60%
40%
20%
0%
Áno

Nie
Graf 13

Až dve tretiny respondentov nebolo dostatočne poučených o tom, ako si majú kontrolovať
stav dýchacích ciest.
Položka 11 Boli ste dostatočne poučení sestrou o správnej inhalácií liekov proti astme?
Tabuľka 11
Odpovede
n
%
Áno
40
40%
Nie
60
60%
N
100
100%

60%
40%
20%
0%
Áno

Nie
Graf 11

Z prieskumu vyplýva, že až 60% respondentov nebolo dostatočne poučených o správnej
inhalácii liekov
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Položka 23 Poznáte základné dychové cvičenia pri liečbe astmy?
Tabuľka 23
Odpovede
n
%
Áno
28
28%
Nie
72
72%
N
100
100%

80%
60%
40%
20%
0%
Áno

Nie

Graf 23
Nadpolovičná väčšina respondentov nepoznala základné dychové cvičenia pri liečbe astmy.
Vyhodnotenie pracovných hypotéz
H 1 Táto pracovná hypotéza sa nám potvrdila v položkách 7, 8, 11, 12, 20, 21, 2, 23.
Pacienti nemajú dostatok informácii o problematike bronchiálnej astmy.
H 2 Táto pracovná hypotéza sa nám potvrdila v položke 13.
Pacienti si sami nevedia kontrolovať a monitorovať svoje ochorenie pomocou vitalografu,
pretože neboli o tom dostatočne poučení.
H 3 Táto pracovná hypotéza sa nám potvrdila v položke 11.
Nakoľko respondenti neboli dostatočne poučení o správnosti užívania liekov proti astme,
preto ich ani nevedia správne inhalovať
H 4 Táto pracovná hypotéza sa nám potvrdila v položke 23.
Väčšina respondentov nepozná základné dychové cvičenia pri liečbe astmy.
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Úvod

Náš prieskum bol zameraný na zistenie rizika nástupu syndrómu vyhorenia u sestier
pracujúcich na operačnej sále. Zúčastnilo sa ho 22 respondentov a respondentiek. Dotazník
vlastnej konštrukcie obsahoval 20 otázok.
Prvá tabuľka s grafom nám ukazuje % zastúpenie ženského a mužského pohlavia na
operačných sálach. Z prieskumu vyplýva, že na operačných sálach pracuje 86,36 % žien
a 13,64 % mužov.
Tabuľka k položke 1
odpoveď
žena
muž
N

n

%

19
3
22

86,36
13,64
100,00

Graf 1
Pohlavie

žena
muž

13.64%

86.36%

Druhá tabuľka nám približuje vek zúčastnených respondentov prieskumu.
Tabuľka 2
odpoveď
n
%
18 - 25 r.
4
18,18
26 - 33 r.
12
54,55
34 - 42 r.
4
18,18
43 r. a viac
2
9,09
N
22
100,00
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Vek

18 - 25 r.
26 - 33 r.
34 - 42 r.
43 r. a viac
18.18%

9.09%

18.18%

54.55%

Tretia tabuľka s grafom nám ukazuje, že 63,64 % verí v Boha a pomáha im pri riešení
ťažkých situácii, 27,27 % neverí v Boha a 9,09 % nad tým vôbec nerozmýšľalo.
Tabuľka 3
odpoveď
áno
nie
nerozmýšľal som
N

n

%

14
6
2
22

63,64
27,27
9,09
100,00

Verite v boha?

áno
nie

9.09%

nerozmýšľal som

27.27%

63.64%

V položke 4 nás zaujímala dĺžka praxe na operačných sálach u zúčastnených respondentov
prieskumu.
Tabuľka 4
odpoveď
5 rokov
10 rokov
15 rokov
viac
N

n

%

12
3
2
5
22

54,55
13,64
9,09
22,73
100,00
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Dĺžka praxe
% podiel
60.00%

54.55%

45.00%
30.00%

22.73%
13.64%

15.00%

9.09%

0.00%

5 rokov

10 rokov

15 rokov

viac

V piata tabuľka s grafom nám ukazuje, že 54,55 % respondentov pociťuje únavu pri
náročných operačných zákrokoch z dlhého státia.
Tabuľka 5
odpoveď
áno
nie
občas
N

n

%

12
2
8
22

54,55
9,09
36,36
100,00

Státie v práci

áno
nie
občas

36.36%
54.55%
9.09%

Šiesta položka nám ukazuje, že 41 % opýtaných má občas problémy s chrbticou, 27 % má
problémy s chrbticou a 32 % nemá problémy.
Tabuľka 6
odpoveď
áno
nie
občas
N

n

%

6
7
9
22

27,27
31,82
40,91
100,00
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Problémy s chrbticou

áno
nie
občas

27%

41%

32%

V siedmej položke sme sa pýtali na problémy s varixami 13,64 % má problémy s varixami a
68,18 % nemá.
Tabuľka 7
odpoveď
áno
nie
občas
N

n

%

3
15
4
22

13,64
68,18
18,18
100,00

Problémy s varixami

% podiel

68.18%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

18.18%

13.64%

20.00%
10.00%
0.00%

áno

nie

občas

V ôsmej položke ma zaujímalo koľko respondentov z prieskumu športuje. Zistili sme, že
45,45 % nešportuje, 23 % športuje a 32 % zriedkavo.
Tabuľka 8
odpoveď
áno
nie
zriedkavo
N

n

%

5
10
7
22

22,73
45,45
31,82
100,00
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Športovanie

áno
nie
zriedkavo

23%

32%

45.45%

V deviatej položke nás zaujímalo aké je ich stravovanie. Z prieskumu vyšlo, že až 50 %
respondentov nemá správne stravovacie návyky, 36,36 % zriedkavo a len 13,64 % sa
stravuje zdravo.
Tabuľka 9
odpoveď
áno
nie
zriedkavo
N

n

%

3
11
8
22

13,64
50,00
36,36
100,00

Stravovanie

áno

13.64%
36.36%

nie
zriedkavo

50.00%

Desiata tabuľka s grafom ukazuje, že 40,91 % respondentov nedodržiava pitný režim.
Tabuľka 10
odpoveď
áno
nie
neviem posúdiť
N

n

%l

7
9
6
22

31,82
40,91
27,27
100,00
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Pitný režim

áno
nie
neviem posúdiť

40.91%

50.00%

31.82%

40.00%

27.27%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

V jedenástej položke sme sa pýtali ako vplýva teplota na sestry pracujúce na operačných
sálach. Až 59,09 % zaťažuje nízka alebo vysoká teplota na sálach.
Tabuľka 11
odpoveď
áno
nie
občas
N

n

%

13
4
5
22

59,09
18,18
22,73
100,00

Teplota na sálach
% podiel
60.00%

59.09%

50.00%
40.00%
30.00%

22.73%

18.18%

20.00%
10.00%
0.00%
áno

nie

občas

Dvanásta tabuľka s grafom približuje bolesti hlavy. 54,55 % respondentov udáva občas
bolesti hlavy.
Tabuľka 12
odpoveď
n
%
áno
6
27,27
nie
4
18,18
občas
12
54,55
N
22
100,00
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Bolesti hlavy
54.55%
60.00%
50.00%

27.27%

áno

40.00%

18.18%

nie

30.00%

občas

20.00%
10.00%
0.00%

V trinástej položke, ktorá sa týkala alergie na dezinfekčné prostriedky sme zistili, že 50 % sa
už stretlo s alergiou a 50 % neuvádzalo alergiu.
Tabuľka 13
odpoveď
áno
nie
N

n

%

11
11
22

50,00
50,00
100,00

Alergia

áno
nie

60.00%

50.00%

50.00%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

V štrnástej položke mali respondenti doplniť ako pôsobia na nich náročné operačné výkony.
90 % respondentov uvádzalo únavu, vyčerpanosť. Ďalej uvádzali vystresovanosť, bolesť
chrbtice, podráždenosť, zodpovednosť. Profesionálnu zodpovednosť považuje za stresový
faktor 50,00 % respondentov.
Tabuľka 15
odpoveď
áno
nie
neviem posúdiť
N

n

%

11
3
8
22

50,00
13,64
36,36
100,00
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Zodpovednosť - stres
60.00%

50.00%

50.00%

36.36%

40.00%
30.00%

13.64%

20.00%
10.00%
0.00%

áno

nie

neviem posúdiť

Šestnástou položkou sme zisťovali koľko respondentov sa stretlo s nespokojnosťou
operatéra. S nespokojnosťou operatéra sa stretlo až 68,18 %.
Tabuľka 16
odpoveď
áno
nie
N

n

%

15
7
22

68,18
31,82
100,00

Nespokojnosť operatéra

áno
nie

31.82%

68.18%

Dotklo sa to 45,45 % opýtaných nedotklo 54,55 %
Tabuľka k otázke č. 17
odpoveď
dotklo sa Vás to
nedotklo sa Vás to
N

n

10
12
22

% podiel
45,45
54,55
100,00
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Dotklo sa Vás to ?
áno
nie
54.55%
55.00%

50.00%

45.45%

45.00%

40.00%

V osemnástej položke mali doplniť ako riešili uvedenú situáciu. V odpovediach dominoval
rozhovor s operatérom, riešenie konfliktu s vedúcim pracovníkom, no objavili sa aj odpovede,
v ktorých sa dotknutá sestra obviňovala s vlastnej nespokojnosti a premýšľala o rozviazaní
pracovného pomeru.
V devätnástej tabuľke a grafe znázorňujeme, či si sestry prenášajú problémy z práce do
domáceho prostredia. Respondenti odpovedali, že 63,64 % si prenáša pracovné problémy
do domáceho prostredia.
Tabuľka 19
odpoveď
áno
nie
občas
N

n

%

1
7
14
22

4,55
31,82
63,64
100,00

Prenášanie problémov domov

áno
nie
občas

31.82%

63.64%
4.55%

Aj keď sa denne v práci operačných sestier vyskytuje stres , fyzická a psychická záťaž prácu
by nemenilo 68,18%.
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Tabuľka 20
odpoveď
áno
nie
niekedy
N

n

% podiel
9,09
68,18
22,73
100,00

2
15
5
22

Vým ena práce sestry na sálach

áno

nie

niekedy

22,73%
100,00%
80,00%
60,00%

68,18%

40,00%
20,00%

9,09%

0,00%

Z prieskumu sme si vytvorili svoj subjektívny názor. Sestrám na operačných sálach
hrozí vo veľkej miere syndróm vyhorenia a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je
bezpochyby vysoká fyzická no najmä psychická záťaž. Tieto sestry sú často akýmsi
hromozvodom operatérovej nervozity a túto ťažkú pozíciu nie každá dokáže zvládnuť.
Napriek tomu veľká väčšina respondentov to zvláda a svoju prácu by nevymenilo za žiadnu
inú.
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MONITOROVANIE ÚROVNE KVALITY ŽIVOTA U PACIENTOV PRI LIEČBE ŽIARENÍM
(Poster)
Gulášová Ivica1, Riedl Ivan2, Zacharová Eva3, Kyasová Miroslava4, Bačíková Zuzana5
1

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
2
Fakultná nemocnica, Trenčín
3
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií
4
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Považská Bystrica

Súhrn

Autori sa venujú aktuálnej problematike. Kvalita života sa odvíja od vzájomného
pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a enviromentálnych podmienok. V
prieskume sme zistili, že napriek negatívnym dôsledkom z liečby žiarením sa u pacientov
prejaví určitý potenciál pre osobnú transformáciu a rast. Pacienti riešia a prekonávajú
problémy, vnútorne zrejú a menia svoju kvalitu života v inú.
Kľúčové slová: Kvalita života. Rádioterapia. Informovanosť. Osobnosť. Psychologický
prístup.
Ciele prieskumu
C1 - Zistiť, koľko z opýtaných pacientov má zmenenú kvalitu života ako dôsledok liečby
žiarením.
C2 - Posúdiť úroveň informovanosti o možnostiach liečby a jej nežiaducich účinkov .
C3 - Overiť či pacienti vyhľadávajú odbornú pomoc pri riešení svojich problémov vzniknutých
v dôsledku liečby žiarením.
Stanovenie pracovných hypotéz
H1: Predpokladáme, že viac ako 50 % respondentov uvedie zhoršenú kvalitu života počas
liečby žiarením.
H2: Predpokladáme, že 90 % pacientov má dostatok informácií o liečbe žiarením a o
nežiaducich účinkoch .
H3: Predpokladáme, že viac ako 50 % pacientov využije pri riešení svojich problémov
odbornú pomoc lekára alebo sestry.
Základný súbor prieskumu (charakteristika respondentskej vzorky)
Respondentskú vzorku prieskumu tvorili pacienti liečení rádioterapiou na Klinike
radiačnej onkológie OUSA. Do prieskumu bolo zapojených 110 respondentov oboch pohlaví,
ktorí boli vybraní náhodne. Pri realizácii prieskumu sme použili dotazníkovú prieskumnú
metódu. Prieskum prebiehal od 23. mája 2008 do 11. augusta 2009.
Metódy prieskumu
Pri realizácii prieskumu sme použili dotazníkovú metódu, dotazník vlastnej
konštrukcie. Dotazník obsahuje 12 otázok, z ktorých sú 3 otázky obsahujúce demografické
údaje a 9 otázok, ktoré respondentom ponúkajú voľbu medzi dvomi a viacerými
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alternatívami. Informácie získané z dotazníkovej prieskumnej metódy sme vyhodnotili
a zobrazili v tabuľkách a grafoch, ktoré vyjadrujú naše zistenia v absolútnych číslach a
percentuálnom vyjadrení odpovedí k príslušnej otázke.
Analýza výsledkov
Tabuľka 1 Rozdelenie respondentov podľa pohlavia
pohlavie
n
%
muž
66
60
žena
44
40
N
110
100

40%

muž
60%

žena

Graf 1 Zobrazenie pohlavia respondentov
Tabuľka 2 Rozdelenie respondentov podľa veku
vek v rokoch
n
%
18 – 30
8
7
31 – 50
28
25
51 – 70
52
48
71 a viac
22
20
N
110
100

20%

7%
25%

18 – 30
31 – 50
51 – 70
71 a viac

48%

Graf 2 Zobrazenie veku respondentov
Tabuľka 3 Rozdelenie respondentov podľa úrovne najvyššie dosiahnutého vzdelania
vzdelanie
n
%
základné
24
22
stredoškolské
62
56
vysokoškolské
24
22
N
110
100
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22%

22%
základné
stredoškolské
vysokoškolské
56%

Graf 3 Zobrazenie úrovne najvyššie dosiahnutého vzdelania respondentov

4. Počas liečby žiarením
Tabuľka 4 Absolvovanie liečby
absolvovanie liečby
ležíte v nemocnici
dochádzate na ožiarenie z domu
N

n
64
46
110

%
58
42
100

ležíte v nemocnici
42%
dochádzate na
ožiare z domu

58%

Graf 4 Zobrazenie absolvovania liečby

5. Ktorá časť tela sa Vám ožaruje?
Tabuľka 5 Oblasť ožarovania respondentov
oblasť ožarovania respondentov
n
hlava a krk
38
hrudník
22
brucho
28
iné
22
N
110

%
35
20
25
20
100

20%
35%

hlava a krk
hrudník
brucho

25%

iné
20%

Graf 5 Zobrazenie oblasti ožarovanej časti tela respondentov
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6. Myslíte si, že sa Vám kvalita života zhoršila počas ožarovania?
Tabuľka 6 Zhodnotenie respondentov o zhoršení kvality života ako dôsledok rádioterapie
úvaha o zhoršení kvality života
n
%
áno
58
53
nie
52
47
N
110
100

47%
áno
53%

nie

Graf 6 Zobrazenie zhodnotenia respondentov o zhoršení kvality života

7. Ožiarenia (rádioterapia) Vám zmenili kvalitu života
Tabuľka 7 Oblasti zmenenej úrovne kvality života v dôsledku rádioterapie
oblasť zmenenej úrovne kvality života
n
%
po fyzickej stránke
56
51
po psychickej stránke
46
42
po fyzickej i psychickej stránke
8
7
N
110
100

po fyzickej stránke

7%

po psychickej stránke
42%

51%
po fyzickej i psychickej
stránke

Graf 7 Zobrazenie oblasti zmenenej kvality života v dôsledku rádioterapie

8. Aké máte fyzické problémy v súvislosti s ožarovaním
Tabuľka 8 Fyzické problémy respondentov
fyzické problémy respondentov
n
%
závrate
4
4
nechutenstvo
14
13
hnačky
8
7
sucho v ústach
18
16
strata chuti do jedla
12
11
zapálená koža
10
9
časté močenie
10
9
pálenie pri močení
10
9
bolesť
8
7
únava
50
45
iné
8
7
N
110
100
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50%

závraty

45%

nechutenstvo

40%

hnačky
sucho v ústach

30%

strata chuti

20%
10%

13%
4%

zapálená koža

16%
11%
7%

časté močenie
9% 9% 9%

7%

pálenie pri močení

7%

bolesť
únava

0%

iné

1

Graf 8 Zobrazenie fyzických problémov respondentov

9. Aké máte psychické problémy?
Tabuľka 9 Psychické problémy respondentov
psychické problémy respondentov
n
smútok
18
depresia
4
hnev
4
úzkosť
10
strach z budúcnosti
48
poruchy spánku
34
obava zo straty zamestnania
14
iné
4
N
110

50%

%
16
4
4
9
45
31
13
4
100

smútok

45%

depresia
40%
hnev

31%
30%
20%
10%

úzkosť
strach z budúcnosti

16%

13%

poruchy spánku

9%
4% 4%

4%

0%

obava zo straty
zamestnania
iné

1

Graf 9 Zobrazenie psychických problémov respondentov
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10. Boli ste informovaný o liečbe žiarením a vedľajších nežiaducich účinkoch rádioterapie?
Tabuľka 10 Informovanosť respondentov o liečbe žiarením
informovanosť o liečbe žiarením
n
%
áno
108
98
nie
2
2
N
110
100
2%

áno
nie

98%

Graf 10 Zobrazenie informovanosti respondentov o liečbe žiarením

11. Kto Vám poskytol informácie o liečbe a nežiaducich účinkoch rádioterapie?
Tabuľka 11 Spôsob získania informácií o liečbe žiarením a nežiaducich účinkoch
rádioterapie
spôsob získania informácii
n
%
lekár
88
80
sestra
28
25
z iných zdrojov
16
15
N
132
100
100%
80%

80%

lekár

60%

sestra
40%

z iných zdrojov

25%
20%

15%

0%

Graf 11 Zobrazenie získania informácií o liečbe žiarením a nežiaducich účinkoch
rádioterapie

12. Dodržiavate odporúčania, ktoré Vám poskytli zdravotnícki pracovníci?
Tabuľka 12 Dodržiavanie odporúčaní od zdravotníckych pracovníkov
dodržiavate odporúčania
n
%
áno
98
89
občas
12
11
nie
0
0
N
110
100
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0%

11%

áno
občas
nie
89%

Graf 12 Zobrazenie dodržiavania odporúčaní od zdravotníckych pracovníkov
Vyhodnotenie pracovných hypotéz
Pracovná hypotéza H1 Predpokladáme, že viac ako 50 % respondentov uvedie zhoršenú
kvalitu života počas liečby žiarením.
100%
80%
60%

53%

47%

51%
42%

40%
20%
7%
0%

zhoršená kvalita života
nezmenená kvalita života

fyzické problémy
psychické problémy
fyzické a psychické
problémy

Graf 19 Zobrazenie hypotézy číslo 1

Zmenu úrovne kvality života počas liečby nám potvrdili odpovede na viaceré
dotazníkové položky. Pracovnú hypotézu sme overovali hlavnou dotazníkovou položkou
číslo 6 a pomocnou dotazníkovou položkou číslo 7. V položke číslo 6 sme sa respondentov
pýtali, či sa im zhoršila úroveň kvality života počas liečby. 53 % z celkového počtu opýtaných
respondentov uviedlo, že sa im kvalita života zmenila. Zvyšných 47 % respondentov uviedlo,
že sa im ich kvalita života počas liečby nezmenila. Položkou číslo 7 sme zisťovali, či
respondentom rádioterapia zmenila úroveň kvality života po fyzickej, psychickej stránke.
Napriek tomu, že v položke číslo 6 iba 53 % respondentov uviedlo, že sa im úroveň kvality
života pri liečbe žiarením zmenila, v položke číslo 7 každý z respondentov uviedol aspoň
jednu možnosť. 51 % respondentov uviedlo, že sa im úroveň kvality života zmenila po
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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fyzickej stránke. Po psychickej stránke sa zmenila úroveň kvality života u 42 % z opýtaných
respondentov. Zvyšných 7 % respondentov uviedlo, že rádioterapia im zmenila úroveň
kvality života po fyzickej i psychickej stránke. Z odpovedí respondentov nám vyplýva, že
úroveň kvality života sa počas liečby zhoršila. Pri rádioterapii sa mení úroveň kvality života
po fyzickej i psychickej stránke.
Pracovná hypotéza sa potvrdila – úroveň kvality života počas liečby sa zhoršila u väčšieho
percenta respondentov ako sme predpokladali.
Pracovná hypotéza H2 Predpokladáme, že 90 % pacientov má dostatok informácii o liečbe
žiarením a o nežiaducich účinkoch.
100%

98%

80%
60%
40%
20%
2%
0%
1

áno
nie

Graf 20 Zobrazenie pracovnej hypotézy číslo 2

Pracovnú hypotézu H2 sme testovali pomocou položky číslo 10, v ktorej sme sa
respondentov pýtali, či majú dostatok informácii o liečbe žiarením a nežiaducich účinkoch.
98% respondentov nám odpovedalo, že má dostatok informácii o liečbe žiarením
a nežiaducich účinkoch, len 2% respondentov si myslelo, že nemajú dostatok informácii
o liečbe žiarením a nežiaducich účinkoch.
Pracovná hypotéza sa potvrdila – viac ako 90% respondentov má dostatok informácii
o liečbe žiarením a jeho nežiaducich účinkoch.
Pracovná hypotéza číslo 3 Predpokladáme, že viac ako 50% pacientov využije pri riešení
svojich problémov odbornú pomoc lekára alebo sestry.
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100%
80%
60%

60%

60%
47%

40%

40%

35%

20%
0%

0%

áno
nie

0%

2%

lekár
psychiater
sestra
asistent výživy
rodina
sociálna sestra

Graf 21. Zobrazenie hypotézy číslo 3

Respondenti s odpoveďami na položky číslo 14 a 15 nám dali možnosť overiť si
pracovnú hypotézu H3. V položke číslo 14 sme sa pýtali, či respondenti potrebujú odbornú
pomoc pri svojich problémoch. 40 % respondentov nám odpovedalo, že áno. 60 %
respondentov uviedlo, že nie. V položke číslo 15 sme zisťovali, na koho sa respondenti
obracajú pri riešení svojich problémov. Výber ponúknutých možností bol široký: lekár, sestra,
psychiater, asistent výživy, sociálna sestra a rodina. Najviac respondentov svoje problémy
rieši s rodinou – až 60 %, 47% respondentov sa poradí s lekárom, so sestrou 35 %
respondentov. Prekvapujúce je, že len 2 % respondentov osloví sociálnu sestru, psychiatra
a asistenta výživy neoslovil ani jeden z opýtaných respondentov. Pomoc psychiatra nevyužil
ani jeden z respondentov, aj napriek tomu, že v položke číslo 7 uviedlo až 42 %
respondentov, že má psychické problémy. V položke číslo 8 nám uviedli širokú škálu
problémov, medzi nimi aj napríklad poruchy spánku, úzkosť, smútok, depresiu a iné. Čo by
mohlo byť aspoň čiastočne odstránené pomocou psychoterapie alebo pomocou
medikamentov a pacienti, by ľahšie čelili liečbe a fyzickým problémom.
Pracovná hypotéza sa nám nepotvrdila – len 40 % respondentov vyhľadá odbornú pomoc
pri riešení svojich problémov.
ODPORÚČANIA PRE PRAX
- zlepšovať úroveň kvality života pacientov pri liečbe žiarením komunikáciou
a poučením o liečbe
- odporúčať pacientom, aby vyhľadávali odbornú pomoc nielen u lekára a sestry ale aj
u sociálnych sestier, asistentoch výživy, psychiatrov a psychológov
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-

naďalej pokračovať v efektívnej informovanosti o liečbe žiarením a vedľajších
nežiaducich účinkoch

Záver

Kvalitu života opisujeme u zdravých jednotlivcov, ktorá sa odvíja od vzájomného
pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a enviromentálnych podmienok.
Onkologické ochorenie, jeho priebeh a liečba predstavujú závažnú zmenu v úrovni doterajšej
kvality života jedincov, pacientov. Nezriedka je spojená s bolesťou, stresom, telesnými
ťažkosťami, fyzickými a psychickými problémami, znížením, či stratou doterajšieho
pracovného uplatnenia, obmedzením sociálnych kontaktov. Základnou profesionálnou
charakteristikou zdravotníckych pracovníkov je umenie načúvať pacientovi, dôležité je
umožniť mu vyjadriť svoje problémy, obavy a strach zbudúcnosti. Dokázať nadviazať kontakt
s pacientom, komunikovať s ním, si vyžaduje nielen dokonalé profesijné vedomosti, ale
hlavne schopnosti a danosti, napríklad empatické vcítenie sa. Pacient pri vyrovnávaní sa
s onkologickým ochorením si musí uvedomiť, že úspešná cesta k cieľu vedie cez zdanlivé
maličkosti a veci nepodstatné, no práve tie hrajú v ľudskom živote dôležitú rolu. Za úroveň
kvality života si zodpovedá každý sám. Uvedomenie si, že odporúčania a rady, ktoré
dostávajú od zdravotníckych pracovníkov im môžu pomôcť vyrovnať sa s negatívnymi
následkami, uľahčiť im nežiaduce účinky, ktoré mnohí prežívajú pri liečbe žiarením.
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Súhrn

Autori približujú prieskum zameraný na zistenie úrovne informovanosti žien
o ochorení rakovina krčka maternice, na zistenie úrovne vplyvu vnútorných a vonkajších
faktorov na rakovinu krčka maternice a na zistenie dôvodov neskorého odhaľovania rakoviny
krčka maternice.
Kľúčové slová
Rakovina krčka maternice. Prieskum. Informovanosť. Prevencia.
Úvod

Každý rok sa registruje na Slovensku okolo 550 nových prípadov rakoviny krčka
maternice a okolo 690 nových prípadov rakovina tela maternice. V našej spoločnosti
každoročne pribúdajú nové poznatky, rozširuje sa obzor vedomostí o zdraví a faktoroch
vplývajúcich sa vznik chorôb. Dennodenne sa na onkogynekológii stretávame s pacientkami
trpiacimi na ochorenie ca cervix uteri. Je bolestivé, že stúpa úmrtnosť na rakovinu krčka
maternice a zároveň i to, že stúpa záchytnosť neskorších štádií, pričom klesá veková hranica
postihnutých žien. Včas odhalené ochorenie sa dá odvrátiť a predísť úmrtnosti na rakovinu
krčka maternice. Vo výskume sme sa zamerali na problematiku nádorového ochorenia,
informovanosti žien o nádorovom ochorení, a o príčinách vplývajúcich na vznik rakoviny
krčka maternice.
Cieľ prieskumu
Zistiť úroveň informovanosti žien o ochorení rakovina krčka maternice.
Zistiť vplyv vnútorných a vonkajších faktorov na vznik ochorenia rakoviny krčka maternice.
Zistiť dôvody neskorého odhaľovania rakoviny krčka maternice.
Pracovné hypotézy
H1 – predpokladáme, že respondentky nepoznajú prvotné príznaky následne vedúce k
ochoreniu rakovina krčka maternice.
H2 – predpokladáme, že respondentky
sú informované o potrebe pravidelnosti
preventívnych prehliadok.
H3 – predpokladáme, že respondentky nie sú dostatočne informované o faktoroch
vplývajúcich na vznik ochorenia rakoviny krčka maternice.
H4 – predpokladáme, že respondentky, ktoré sú informované o ochorení rakovina krčka
maternice majú pozitívnejší postoj k nej ako neinformované respondentky.
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Úlohy prieskumu
Výberový súbor respondentov tvorili ženy v rôznych vekových skupinách v počte 60,
realizovaný, Bratislava.
Realizácia prieskumu Prieskum sme realizovali na gynekologických ambulanciách v období
tohto mesiaca. Vyplňovania dotazníka sa zúčastnilo 60 respondentov ženského pohlavia vo
veku od 15– 65 rokov. Návratnosť dotazníkov bola 100 %.
Metodika prieskumu
Informácie sme získali metódou anonymného dotazníka, ktorý pozostával z 19 – tich
zatvorených otázok, ktoré boli zamerané na problém a cieľ prieskumu. Dotazník sme rozdali
60 respondentom ženského pohlavia.
Výsledky prieskumu a interpretácia
Tabuľka 1 Rozdelenie respondentiek podľa veku
Vek
n
%
15-35 rokov
32
53,3
35-50 rokov
18
30,1
50-60 rokov
10
16,6
N
60
100
N - súčet odpovedí za celú dotazníkovú položku
3,3 % respondentiek tvorivo vekovú kategóriu vo veku od 15 – 35 rokov, 30,1 % tvorili
respondentky vo veku 35 -50 rokov a 16,6 % tvorili respondentky vo veku 50 -60 rokov.
Tabuľka 2 Rozdelenie respondentiek podľa vzdelania
Vzdelanie
n
%
Základné
16
26,6
Stredoškolské
32
53,3
Vysokoškolské
12
20,1

N
60
100
26,6 % respondentiek malo základné vzdelanie, 53,3 % respondentiek malo stredoškolské
vzdelanie a 20,1 % respondentiek malo vysokoškolské vzdelanie.
1. Chodievate pravidelne na preventívnu gynekologickú kontrolu?
Odpoveď
n
%
Áno
32
53.4
Nie
28
46,6
N
60
100
Na dotazníkovú položku 1 odpovedalo áno 32 respondentiek, to je že chodia na pravidelné
gynekologické kontroly a 28 respondentiek uviedlo, že nechodia na pravidelné gynekologické
kontroly. Z uvedených zistení vyplýva, že 32 zo 60 respondentiek chodí pravidelne na
gynekologickú prehliadku.
2. Ako často chodievate na preventívnu gynekologickú prehliadku?
Odpoveď
n
%
Raz za 1 rok
17
28,3
Raz za 2 – 3 roky
19
31,7
Podľa potreby
7
11,7
Pri neprestávajúcich ťažkostiach
17
28,3
N
60
100
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17 respondentiek odpovedalo, že na gynekologickú prehliadku chodí raz za 1 rok, 19
respondentiek chodí na prehliadku raz za 2 -3 roky, 7 respondentiek chodí na gynekologické
prehliadky podľa potreby a 17 respondentiek chodí na gynekologickú prehliadku len pri
neprestávajúcich ťažkostiach.
3. Kedy ste boli naposledy na preventívnej gynekologickej prehliadke?
Odpoveď
n
%
Tento rok
19
31,7
Minulý rok
8
13.3
Pred 2 -3 rokmi
20
33,3
Nikdy
5
8.4
Neviem
8
13,3
N
60
100
19 respondentiek bolo naposledy na preventívnej gynekologickej prehliadke tento rok, 8
respondentiek minulý rok, 20 respondentiek bolo na preventívnej gynekologickej prehliadke
pred 2 -3 rokmi, 5 respondentiek nebolo nikdy na preventívnej gynekologickej prehliadke a 8
respondentiek nevie kedy boli naposledy na preventívnej gynekologickej prehliadke.
4. Pri preventívnej gynekologickej prehliadke ste boli informovaná
o odobratom cytologickom nátere?
Odpoveď
n
%
Áno
36
60,1
Nie
14
23,3
Neviem
10
16,6
N
60
100
Na dotazníkovú položku, či bol pacientke pri gynekologickom vyšetrení odobratý i cytologický
náter odpovedalo áno 36 respondentiek, nie 14 a 10 respondentiek nevedelo či im bol
odobratý cytologický náter.
5. Viete čo je to cytologické vyšetrenie krčka maternice?
Odpoveď
n
%
Áno
18
30
Nie
42
70
N
60
100
18 respondentiek vedelo čo je cytologické vyšetrenie krčka maternice, 42 respondentiek
nevedelo čo je cytologické vyšetrenie krčka matenice.
6. Poznáte klasifikáciu cytologického vyšetrenia krčka maternice?
Odpoveď
n
%
Áno
28
46,6
Nie
32
53,4
N
60
100
Klasifikáciu cytologického vyšetrenia pozná 28 respondentiek a 32 respondentiek nepozná
klasifikáciu cytologického vyšetrenia.
7. Informácie o cytologickom vyšetrení krčka maternice boli pre Vás
dostatočne zrozumiteľné?
Odpoveď
n
%
Áno
34
56,6
Nie
26
43,4
N
60
100
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Pre 34 respondentiek uviedlo, že informácie o cytologickom vyšetrení krčka maternice pre
nich zrozumiteľné a pre 26 respondentiek boli poskytnuté informácie nezrozumiteľné.
8. Viete aké ochorenie môže vzniknúť pri cytologickom náleze krčka maternice
C3 – C4?
Odpoveď
n
%
Áno
38
63,3
Nie
22
36,4
N
60
100
38 respondentiek odpovedalo áno, že pozná aké ochorenie môže vzniknúť pri cytologickom
náleze C3 –C4, a 22 respondentiek nevedelo o aké ochorenie môže ísť.
9. Máte nejaké informácie o ochorení rakoviny krčka maternice?
Odpoveď
n
%
Áno
48
80
Nie
12
20
N
60
100
48 respondentiek malo informácie o ochorení rakoviny krčka maternice a 12 respondentiek
nevedelo o aké ochorenie sa jedná.
10. Myslíte si, že skorý pohlavný život je jedným z rizikových faktorov vzniku
rakoviny krčka maternice?
Odpoveď
n
%
Áno
20
33,3
Nie
32
53,3
Neviem
8
13,4
N
60
100
20 respondentiek odpovedalo, že skorý pohlavný život má vplyv na vznik rakoviny krčka
maternice, 32 respondentiek odpovedalo, že skorý pohlavný život neovplyvňuje vznik
rakoviny krčka maternice, 8 respondentiek sa nevedelo vyjadriť k danej položke.
1.
Uveďte, od koho ste získali informácie o ochorení rakovina krčka maternice?
Odpoveď
n
%
Lekár
15
25
Sestra
9
15
Priateľka
5
8,3
Osveta
18
30
Masovokomunikačné prostriedky
13
21,7
N
60
100
15 respondentiek získalo informácie o ochorení rakoviny krčka maternice od lekára, 9 bolo
informovaných sestrou, 5 získalo informácie od priateliek, 18 respondentiek bolo
informovaných prostredníctvom osvety a 13 respondentiek bolo informovaných
masovokomunikačnými prostriedkami.
2.
Informácie o ochorení rakovina krčka maternice, ktoré ste získali boli pre vás
zrozumiteľné?
Odpoveď
n
%
Áno
48
80
Nie
12
20
N
60
100
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Pre 48 respondentiek boli informácie o ochorení rakovina krčka maternice zrozumiteľné a 12
respondentiek uviedlo, že neboli dostatočne zrozumiteľné.
3.
Boli ste lekárom informovaná o aké ochorenie (rakovina krčka maternice) sa
jedná?
Odpoveď
n
%
Áno
52
86,6
Nie
8
13,4
N
60
100
52 respondentkám bolo informovaných o ochorení rakovina krčka maternice, a 8
respondentiek nebolo informovaných lekárom o ochorení rakovina krčka maternice.
4. Myslíte si, že lekár mal pre vaše problémy porozumenie?
Odpoveď
n
%
Áno
55
91,6
Nie
5
8,4
N
60
100
55 respondentiek odpovedalo, že lekár mal pre ich problémy porozumenie, a 5
respondentiek uviedlo, že lekár nemal pochopenie pre ich problémy.
5.
Stretli ste sa vo svojom okolí s ochorením rakovina krčka maternice?
Odpoveď
n
%
Áno
24
40
Nie
18
30
Neviem
18
30
N
60
100
24 respondentiek sa stretlo s ochorením rakovina krčka maternice vo svojom okolí, 18 sa
s týmto ochorením nestretlo, 18 respondentiek nevedelo odpovedať.
6.
Sledujete si svoj menštruačný cyklus?
Odpoveď
n
%
Áno
52
86,6
Nie
8
13,4
N
60
100
52 respondentiek si sleduje svoj menštruačný cyklus a 8 respondentiek si nesleduje
menštruačný cyklus.
7.
Mávate problémy krvácavosti pri pohlavnom styku?
Odpoveď
n
%
Áno
18
30
Nie
42
70
N
60
100
18 respondentiek odpovedalo, že má problém krvácanie pri pohlavnom styku, 42
respondentiek uviedlo, že nemá krvácanie pri pohlavnom styku.
8.
Myslíte si, že sa dá predísť vzniku rakoviny krčka maternice?
Odpoveď
n
%
Áno
33
55
Nie
27
45
N
60
100
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33 respondentiek si myslí, že sa dá predísť rakovine krčka maternice, 27 respondentiek si
myslí, že sa nedá predísť rakovine krčka maternice.
19.Myslíte si, že rakovina krčka maternice je vyliečiteľné ochorenie?
Odpoveď
n
%
Áno
19
31,7
Nie
21
35
Neviem
8
13,3
V skorom štádiu
12
20
N
60
100
19 respondentiek si myslelo, že rakovina krčka maternice je vyliečiteľné ochorenie, 21
respondentiek si nemyslelo, že rakovina krčka maternice je vyliečiteľné ochorenie, 8
respondentiek nevedelo odpovedať a 12 respondentiek si myslelo, že v skorom štádiu
ochorenia je rakovina krčka maternice vyliečiteľné ochorenie.
Vyhodnotenie pracovných hypotéz
H1 - predpokladáme, že respondentky nepoznajú prvotné príznaky následne vedúce
k ochoreniu rakovina krčka maternice – pracovná hypotéza sa nepotvrdila v dotazníkovej
položke 1 kde 32 respondentiek chodieva pravidelne na preventívnu gynekologickú
prehliadku, z čoho vyplýva, že respondentky poznajú nutnosť preventívnych pravidelných
gynekologických prehliadok, čím možno predchádzať vzniku rakoviny krčka maternice
a záchytnosť rakoviny krčka maternice v prvotnom štádiu. V dotazníkovej položke 16 52
respondentiek odpovedalo, že si sleduje svoj menštruačný cyklus, tým chápe dôležitosť
pravidelnosti menštruačného cyklu. 8 respondentiek si nesleduje menštruačný cyklus, z toho
vyplýva, že nepozná príznaky vzniku rakoviny krčka maternice. (nielen rakoviny krčka
maternice ale aj iných ženských onkologických ochorení). Pracovná hypotéza sa nepotvrdila
ani v dotazníkovej položke 8 kde 38 respondentiek odpovedalo, že pozná aké ochorenie
môže vzniknúť z cytologického nálezu C3 -4.
H2 – predpokladáme, že respondentky sú informované o potrebe pravidelnosti
preventívnych gynekologických prehliadok – pracovná hypotéza sa potvrdila,
respondentky boli informované o nutnosti pravidelných preventívnych gynekologických
prehliadok, čo sa nám potvrdilo v dotazníkovej položke 1 kde 32 respondentiek chodí
pravidelne na preventívnu gynekologickú prehliadku. V dotazníkovej položke 2 sme zistili, že
17 respondentiek chodí na preventívnu gynekologickú prehliadku 1 krát do roka, 19
respondentiek 1 raz do 2-3 rokov, 7 respondentiek podľa potreby. V priemere do 3 rokov
chodí na preventívnu gynekologickú prehliadku 39 respondentiek, čím sa nám pracovná
hypotéza potvrdila. Zvyšok respondentiek nechápe nutnosť preventívnych gynekologických
prehliadok. Tento výsledok žiaľ nie je dostačujúci nakoľko výskyt ochorenia rakoviny krčka
maternice je vysoký.
H3 – predpokladáme, že respondentky nie sú dostatočne informované o faktoroch
vplývajúcich na vznik ochorenia rakoviny krčka maternice – v dotazníkovej položke 16
52 respondentiek si sleduje svoj menštruačný cyklus, tým chápe, že porucha menštruácie
patrí k rizikovým faktorom k vzniku rakovine krčka maternice. V dotazníkovej položke 16 sa
nám hypotéza nepotvrdila, pretože väčšina respondentiek si sleduje svoj menštruačný
cyklus. V dotazníkovej položke 10 si 20 respondentiek myslelo, že skorý sexuálny život má
vplyv na vznik rakoviny krčka maternice a 32 respondentiek si myslelo, že skorý sexuálny
život neovplyvňuje vznik rakoviny krčka maternice. V dotazníkovej položke 10 sa nám
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pracovná hypotéza potvrdila, pretože 32 respondentiek nebolo informovaných o vplyve
skorého sexuálneho života na vznik rakoviny krčka maternice. Pracovná hypotéza 3 sa nám
potvrdila, respondentky neboli dostatočne informované o faktoroch vplývajúcich na vznik
rakoviny krčka maternice.
H4 – predpokladáme, že respondentky, ktoré sú informované o ochorení rakovina
krčka maternice majú pozitívnejší postoj k ochoreniu ako neinformované
respondentky – v dotazníkovej položke 13 uviedlo 52 respondentiek, že bolo informovaných
lekárom o ochorení rakovina krčka maternice a 8 respondentiek nebolo informovaných
lekárom o ochorení rakovina krčka maternice. V dotazníkovej položke 13 sa nám pracovná
hypotéza 4 potvrdila respondentky, ktoré boli informované o ochorení krčka maternice majú
pozitívnejší postoj k svojmu ochoreniu. Tým sa nám potvrdilo, že celková informovanosť žien
– pacientiek vedie k formovaniu pozitívneho postoja k ochoreniu.
Diskusia
Pri získavaní informácií od respondentiek sme narazili na niekoľko problémov, ktoré sa nám
pomocou dotazníka podarilo odhaliť a potvrdiť. Podľa odpovedí respondentiek sme zistili, že
majú málo informácii o svojom ochorení, príznakoch, metódach zisťovania, možnostiach
liečby a prevencie. Riešenie by mohlo spočívať v dostupných metódach, použitím názorných
prostriedkov hovoreného a tlačeného slova v aplikácii edukačného projektu na celom území
Slovenska. Nemožno sa spoliehať na samo informovanosť ženskej populácie a ich
uvedomelosť.
Odporúčanie pre prax
Využiť najmä formy neformálneho rozhovoru sestra – pacientka. Pozitívnu úlohu môže
zohrať efektívnejšia spolupráca medzi praktickým lekárom, sestrou a gynekológom,
pôrodnou asistentkou pracujúcimi v primárnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Pre
mnohé ženy je preventívna prehliadka samozrejmosťou ale je ešte veľa žien, ktoré na
preventívnu gynekologickú prehliadku nechodia. Podiel zdravotníckych pracovníkov na
prevencii nádorových ochorení u žien, čo sa týka výchovy a osvety vo veľkej miere zaostáva
za masmédiami a literatúrou. Na základe výsledkov prieskumu navrhujeme uvažovať
o opatreniach, ktoré by mohli danú problematiku odstrániť.
- Rozšíriť preventívne projekty s cieľom zvýšiť úroveň vedomosti laickej verejnosti žien
o potrebe pravidelných preventívnych gynekologických prehliadok, zvýšiť zdravotné
uvedomie žien a zlepšiť i úroveň psychosociálneho poradenstva na celom území
Slovenska.
- Zvyšovať odborné vedomosti sestier, pôrodných asistentiek v oblasti prevencie
nádorových ochorení u žien.
- Zvýšiť podiel sestier, pôrodných asistentiek vytvorením ošetrovateľských tímov so
zameraním na výchovu v primárnej prevencii a vo vyhľadávaní rizikových skupín,
skríningu a v poradenstve.
- Zmeniť vzťah pacientka – sestra/lekár, získať väčšiu dôveru u pacientky. Prekonať
bariéru nedôvery, zmeniť sa vo vzťahu k pacientke, byť jej vzorom a pristupovať ku
nej individuálne.
- Rozšíriť kompetencie sestier a pôrodných asistentiek v prevencii nádorových
ochorení u žien.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

335

Záver

V našom prieskume sme sa snažili poskytnúť formou prieskumu dokazujúci stav
informovanosti respondentiek o ochorení a predchádzaní rakoviny krčka maternice. Preto
považujeme za potrebné, aby ženy mali obšírnejšie informácie o ochorení rakoviny krčka
maternice od prvých varovných znamení až po rôzne spôsoby zisťovania ochorenia.
Boj proti rakovine predstavuje súbor opatrení, ktorých cieľom je znižovanie výskytu
a úmrtnosti na zhubné nádory. Skutočnosť, že veľa postihnutých žien na rakovinu krčka
maternice umiera, má i celospoločenský a sociálny charakter. Jedným z opatrení, ktoré by
mohli znížiť výskyt rakoviny krčka maternice je dôležitý preventívny program.

Obrázok 1 Názov postera
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Obrázok 2 Poster
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AFRIKA V CENTRE ZÁUJMU ZDRAVOTNÍCKEJ A SOCIÁLNEJ POMOCI

(Európske rozvojové dni v Štokholme 22.- 24.október 2009)
(Poster)
Malíková Ľubica
Súkromná stredná umelecká škola Žilina
Abstrakt
Európske rozvojové dni (ERD) organizuje každoročne Európska komisia
a predsedajúca krajina EÚ (Štokholm, Švédsko,2009). Je to politické fórum, zaoberajúce sa
otázkami rozvoja.
Európske rozvojové dni v Štokholme 22.- 24.októbra 2009, mali zviditeľniť rozvojovú
pomoc EÚ. Ich všeobecnou témou sa stali občania a rozvoj. Účastníci majú možnosť prispieť
k mieru, bezpečnosti, solidarite, vzájomnému rešpektu medzi ľuďmi, k eliminácii
chudoby, ochrane ľudských páv.
Súčasťou podujatia sú diskusné fóra, semináre a školenia. Jednotlivé organizácie sa
mohli zviditeľniť prostredníctvom tzv. rozvojovej dediny, ktorá im dala príležitosť informovať
delegátov a verejnosť o ich cieľoch, spoznať ich prácu a produkty na výstavkách, v stánkoch
a workshopoch.
EÚ poskytuje viac ako polovicu celosvetovej rozvojovej pomoci. ERD sa zamerali na
zefektívnenie rozvojovej pomoci, aby sa vybudovala globálna koalícia proti chudobe a aby sa
dosiahli miléniové rozvojové ciele. Napriek hospodárskej kríze stúpli výdavky EÚ na
rozvojovú pomoc. Peniaze sú určené na rôzne projekty – od škôl a nemocníc až po výstavbu
nových ciest.
V rámci Európskych rozvojových dní sa udeľujú ceny. Cenu mládeže v oblasti rozvoja
dostávajú mladí ľudia, ktorí vytvorili najlepší plagát alebo videoklip na tematiku rozvoja v
Afrike...
Kľúčové slová: Environmentálna stabilita. Chudoba. Klimatické zmeny. Ľudské sociálne
práva. Rozvoj.
Abstrakt
European Development Days (ERD) organized annually by the European
Commission and EU Presidency (Stockholm, Sweden, 2009). It is a political forum, dealing
with issues of development.
European Development Days in Stockholm 22 - 24.októbra 2009, were visible EU
development aid. Their general theme have become citizens and development.
Participants have the opportunity to contribute to peace, security, solidarity, mutual respect
among peoples, eliminate poverty, protect human peacock...
The event includes discussion forums, seminars and workshops. Organizations can
be visible through the so-called. development of the village, which gave them an opportunity
to inform delegates and the public about their objectives, know their work and products to the
exhibition, stalls and workshops.
The EU provides over half of global development aid. ERD will focus on more
effective development assistance to build a global coalition against poverty and to achieve
the Millennium Development Goals. Despite the economic crisis increased EU spending on
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development aid. The money is intended for various projects - from schools and hospitals to
build new roads.
The European Development Days, the prizes are awarded. The price of youth in
development get it young people who create the best poster or a video on issues
surrounding development in Africa ...
Key words: Climate change. Development. Poverty. Environmental stability. Social human
rights.

Európske rozvojové dni
(ERD) organizuje každoročne Európska komisia
a predsedajúca krajina EÚ (Štokholm, Švédsko,2009).
ERD sa snažia pokryť najnovšie politické výzvy vo všetkých kľúčových oblastiach ako
sú:
- globálne a lokálne výzvy,
- klimatické zmeny,
- medzinárodná, finančná, obchodná a potravinová bezpečnosť,
- voda a energia,
- úloha médií,
- ľudské a spoločenské práva...
Je to v podstate
politické fórum, zaoberajúce sa otázkami rozvoja. Vyzdvihuje
najvýraznejšie trendy a skúma posledné inovácie v oblasti rozvojovej pomoci. V roku 2009
sa ERD zúčastnilo okolo 4 000 ľudí a 1 500 organizácií pôsobiacich v oblasti rozvojovej
pomoci. Zastúpení boli delegáti zo 125 krajín, vrátane hláv štátov, vedúcich a významných
svetových osobností, medzi ktorými boli aj držitelia Nobelových cien.
Európske rozvojové dni v Štokholme 22.- 24.októbra 2009, mali zviditeľniť rozvojovú
pomoc EÚ. Ich všeobecnou témou sa stali občania a rozvoj. Zamerali sa na účinky
globálneho otepľovania a recesie na najchudobnejšie krajiny. Hoci tieto krajiny majú na celej
situácii spravidla najmenší podiel, práve ony patria k najviac zaťaženým.
Stúpajúca hladina morí, rozširovanie púští a častejšie a ničivejšie prírodné katastrofy
by mohli priviesť milióny ľudí na mizinu a zvrátiť pokrok, ktorý sa dosiahol v rámci
rozvojových cieľov tisícročia. Navyše súčasná hospodárska situácia vedie k zníženiu
objemu finančnej pomoci pre rozvojové krajiny a ohrozila tak potravinovú bezpečnosť v
kritických regiónoch.
Európske rozvojové dni sú príležitosťou pre politikov, zamestnancov verejnej správy,
podnikateľov, zástupcov akademickej obce, výskumníkov a médií, aby sa stretli, vymenili si
skúsenosti a nadviazali nové partnerstvá. Každý má možnosť prejaviť sa, aj politickí lídri
alebo poslanci, medzinárodné inštitúcie, orgány miestnej samosprávy, výskumníci,
zástupcovia médií a mladi ľudia. Rozsah a priestor sa zväčšuje každým rokom. Účastníci
majú možnosť prispieť:
- k mieru,
- bezpečnosti,
- dlhodobému rozvoju Zeme,
- solidarite a vzájomnému rešpektu medzi ľuďmi,
- k voľnému a férovému obchodu,
- k eliminácii chudoby a ochrane ľudských páv,
- k prísnemu dodržiavaniu a rozvoju práv detí a medzinárodného práva,
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-

k rešpektovaniu princípov Charty Spojených Národov.

Dôležitou súčasťou ERD boli siete príležitostí, na ktorých sa stretla široká škála
účastníkov z rôznych prostredí a krajín. Mítingové miestnosti a businessove centrá boli
vhodné na vytváranie a výmenu informácií a poznatkov. Súčasťou trojdňového podujatia,
boli aj diskusné fóra, semináre a školenia. Jednotlivé organizácie sa mohli zviditeľniť
prostredníctvom tzv. rozvojovej dediny, ktorá im dala príležitosť informovať delegátov a
verejnosť o ich cieľoch, spoznať ich prácu a produkty na výstavkách, v stánkoch
a workshopoch. Z obrovského množstva literatúry, publikácií, brožúr, posterov uvádzame len
niektoré:
Švédsko predstavilo balíček Červeného kríža, ktorý obsahuje - leták o klimatických
zmenách, - tabletku na dezinfekciu kontaminovanej vody, - obálku so semiačkami obilnín,
ktoré vyklíčia aj v suchom prostredí, môžu pomôcť komunitám, aby sa mohli o seba postarať,
- píšťalku na záchranu a poskytnutie pomoci v prípade potreby.
OECD poskytlo najnovšie informácie o infekčných chorobách a ich problematike.
V publikácii Coherence for Health (Súdržnosť pre zdravie) informuje aké sú problémy
s infekčnými chorobami, prečo je ekonomický záujem zo strany krajín OECD, aké sú
súčasné politické riešenia pri vyjednávaní a postupe liečenia infekčných chorôb, informujú
o úspechoch a pokroku v pred a o ďalších opatreniach.
The World Bank-Washington vydala materiály, informácie o HIV a AIDS, ako bojovať
proti HIV, AIDS, brožúra Chceme vakcínu na HIV, Súčasné metódy na ženské choroby a
publikácia Mikróby a potreba dlhodobej prevencie sa prihovára hlavne budúcim matkám,
manželkám, oslovuje ženy, ktoré osvetou a informovanosťou môžu zastaviť šírenie týchto
chorôb.
Organizácia IAVI publikuje brožúry Prečo ženy a dievčatá potrebujú vakcínu na AIDS,
hovorí o výskumoch a hľadaní nových prevenčných opatrení, informuje o inovatívnom
mechanizme a jeho vplyve na rozvoj globálneho zdravia. Z publikácie Medzinárodné
iniciatívy za vakcínu na AIDS- výskum a rozvoj sa dozvedáme kde a ako sa buduje sieť
laboratórií . Z brožúry Snahy o rozvoj africkej vedy, získame informácie o veľkom úsilí
vedeckej obce budovať v Afrike vedecké centrá. Ďalšie informačné bulletiny ako Partnerstvo
s rozvíjajúcimi sa krajinami, Verejná politika, Zredukovať chudobu a extrémne hladovanie,
Zaistiť ekologickú stabilitu, Podchytiť a riešiť choroby HIV, AIDS, maláriu a ostatné choroby,
Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie, Vytvoriť rovnosť pohlaví a zrovnoprávniť ženu,
Znížiť detskú úmrtnosť, Vylepšiť zdravie matiek to sú problémy, ktoré sa snaží riešiť aj
organizácia IAVI za všemožnej podpory EU.
Unicef sústredila pozornosť na Afriku s letákom ,,Pomôžte týmto deťom“, vydala
brožúru Hlad, chudoba a ekonomická kríza, Materské a novorodenecké zdravie, Úspešné
putovanie po chodníku pokroku proti HIV prevenciou – Nádej mikrobicidov, Klinické testy,
Access, Partnerstvo, Potreba vzdelávať sa v rozvojových krajinách.
ERD vydalo leták: Globálne zdravotné zmeny a miléniové rozvojové ciele plnené aj
počas krízy a leták Prichádzajúce fragmenty z Afriky.
Žurnál ERD informuje o zložitých životných situáciách v rozvojových krajinách. Počas
ERD bola vydaná historicky prvá Európska správa o rozvoji, od ktorej sa budú odvíjať
diskusie o prístupe Európskej únie k ohrozeným krajinám v oblasti subsaharskej Afriky. EÚ
poskytuje viac ako polovicu celosvetovej rozvojovej pomoci. ERD sa zamerali na
zefektívnenie tejto pomoci, aby sa vybudovala globálna koalícia proti chudobu a aby sa
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dosiahli miléniové rozvojové ciele. Ponúkla sa príležitosť pre nové myšlienky a otvorili sa
novátorské partnerstvá. Podujatie sa inšpirovalo slovami dvoch svetovo uznávaných čelných
politikov:
“Efektívne riešenia vyžadujú bezprecedentnú úroveň spolupráce a často medzi ľuďmi
a skupinami, ktoré zvyčajne neprichádzajú spoločne k týmto problémom” (Sekretár OSNGenerál Kofi Annan)
“…osoba je osoba spomedzi osôb. Nie je žiadny spôsob, pri ktorom si budeš užívať
prosperitu len sám. Jediný spôsob kedy budeme v bezpečí a istote je vtedy, keď budeme
postupovať spoločne..” (Ubuntu princíp intelektuálnej a morálnej zomknutosti symbolizovanej
arcibiskupom Desmondom Tutu)
Finančná kríza má vážny dosah na krajiny s nízkymi príjmami. Napriek hospodárskej
kríze stúpli výdavky EÚ na rozvojovú pomoc. Členské štáty ako jeden celok poskytli pomoc
najchudobnejším krajinám sveta. Peniaze sú určené na rôzne projekty – od škôl a nemocníc
až po výstavbu nových ciest.
Rozvojové krajiny už v predchádzajúcich dvoch rokoch oslabil nárast cien potravín a
palív. Teraz dostali ďalší úder v podobe poklesu cien komodít a úbytku priamych investícií zo
zahraničia. Zároveň je pravdepodobné, že občania týchto krajín, ktorí pracujú v zahraničí,
budú domov posielať menej peňazí. O to viac je potrebné, aby darcovské krajiny dodržali
svoje záväzky, aj napriek tlakom na ich vlastné hospodárstva.
V roku 2005 sa krajiny EÚ zaviazali zvýšiť do roku 2010 pomoc. Existujú však obavy,
že niektoré z krajín svoje záväzky nebudú schopné dodržať z dôvodu nižších príjmov z daní
a rastúcich schodkov v rozpočtoch.
Lídri G20 na nedávnom samite opätovne potvrdili svoj záväzok zvýšiť pomoc v súlade
s rozvojovými cieľmi, ktoré prijali členské štáty OSN v roku 2001.
EÚ urýchli poskytnutie rozvojovej pomoci na sociálnu pomoc krajinám, ktoré najviac zasiahlo
znižovanie príjmov a ktoré trpia vysokými cenami potravín.
Za účelom maximalizácie využitia rozvojových fondov Komisia ERD odporúča úpravu
pomoci tak, aby do príslušných krajín prilákala súkromné investície. Zároveň by sa rýchlosť
poskytovania pomoci a jej záber mali prispôsobiť súčasným krízovým podmienkam.
V rámci Európskych rozvojových dní sa udeľuje niekoľko cien. Udeľuje sa novinárska
cena Lorenza Nataliho za vynikajúce spravodajstvo o otázkach ľudských práv, demokracie a
rozvoja. Ďalšia cena, ktorá sa udeľuje v rámci ERD je Cena mládeže v oblasti rozvoja. Cenu
dostávajú mladí ľudia, ktorí vytvorili najlepší plagát alebo videoklip na tematiku rozvoja v
Afrike. Súťaž o Európsku cenu mládeže organizuje Európska komisia s cieľom zvýšiť
povedomie mladých ľudí v oblasti rozvoja. Zúčastniť sa jej môžu študenti z Európskej únie vo
veku od 16 do 18 rokov. Prvá súťaž sa konala v roku 2006. Zameriava sa na Afriku a otázky
rozvoja.

Vyhlásenie víťazov Ceny mládeže za rozvoj 2008/2009
Spomedzi 1220 súťažiacich študentov z krajín Európskej únie získalo 54 študentov vo
veku 16 – 18 rokov cenu za svoje propagačno-výtvarné práce. Hlavnou témou tohtoročnej
Ceny mládeže za rozvoj (www.dyp2008.org) bola ,,Afrika v centre záujmu“. Študenti na
zadanú tému mali vypracovať plagát alebo videozáznam, či videoklip.
Súťaž o Európsku cenu mládeže organizuje Európska komisia s cieľom zvýšiť
povedomie mladých ľudí v oblasti rozvoja. Zameriava sa na Afriku a otázky rozvoja. Členovia
Veľkej poroty - porota pozostávala zo zástupcov ministerstiev pre rozvoj a spoluprácu,
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zástupcov Európskej komisie, Európskeho parlamentu a taktiež z odborníkov z rôznych
oblastí, vrátane rozvojového vzdelávania, umenia a médií – vyhlásili finalistov súťaže Cena
mládeže za rozvoj 2008/2009.
Finalisti a ich učitelia pochádzajúci z celej Európy sa zúčastnili trojdňového pobytu
v Štokholme. Dňa 22. októbra 2009 podujatie vyvrcholilo slávnostným odovzdávaním cien a
vyhlásením víťazov prvého a druhého miesta z každej európskej krajiny. Bolo udelených 27
prvých cien, jedna pre každý členský štát EÚ. Ceny mládeže za rozvoj 2008-09 odovzdal
komisár EÚ Karel De Gucht v kultúrnom centre Kulturhuset. Všetci 27 víťazi a ich učitelia
absolvujú výlet do Afriky. Vycestujú na päťdňový študijný pobyt v Ghane venovaný
projektom kooperácie v teréne a stretnutiam s miestnou mládežou. Účastníci výletu uvidia
ako sa realizuje práca s rozvojovými krajinami. Touto cestou si študenti budú môcť navzájom
vymeniť svoje názory a skúsenosti nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj s ostatnými
prítomnými. Mladí ľudia v priamom kontakte lepšie pochopia situáciu v Afrike a to, čo sa pre
ňu dá urobiť a možno zistia, že stratégia pomoci rozvojovým krajinám nie je len o
chudobných ľuďoch vo vzdialených krajinách, ale týka sa nás všetkých.
Zo Slovenskej republiky bolo zaslaných do projektu 43 súťažných prác Slávnostného
odovzdávania cien sa zúčastnili štyria finalisti. Slovenskú republiku reprezentovali študentka
Katarína Blahutová zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, odbor propagačná
grafika, PaedDr. Ľubica Malíková zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, žiak
Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave Dušan Kobliška, odbor grafik digitálnych
médií, spolu so svojím učiteľom Mgr. Zdenkom Gálikom.
1.miesto v rámci SR a národným víťazom sa stala Katarína Blahutová z Krásna nad
Kysucou. Vytvorila plagát v predpísanom formáte. Jej poster vyzýva ľudí k činom, nestačí sa
len prizerať a prejavovať súcit, treba konať. Ľudia obklopení blahobytom si nevedia ani
predstaviť život bez základných potravín a pitnej vody. Ľudia v Afrike sú odkázaní na pomoc
vyspelých krajín,
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2.miesto v rámci SR získal Dušan Kobliška z Trnavy vo svojom videu v predpísanom
rozlíšení a formáte predstavil hlavnú myšlienku, aby každé dieťa malo rovnaké právo na
vzdelanie, pričom žiadne z nich nemôže za to, že pochádza z chudobnej krajiny ako je
Afrika. V prípade tejto krajiny platí dvojnásobne, že čo je pre niekoho samozrejmosťou, je pre
niekoho vzácnosťou.
Slávnostného finálového popoludnia sa zúčastnili aj africkí umelci. Africká hudba,
umelecká výstava víťazných prác a mnohé kultúrne aktivity, prispeli k úspešnému priebehu
tohto podujatia, ktoré zostane príjemným zážitkom pre všetkých zúčastnených.
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DIAGNOSTIKA SUBKLINICKÝCH FORIEM LYMSKEJ BORELIÓZY

Podoláková Zuzana1, Timko Jaroslav1, 2
1

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, ÚKM
2
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok

Úvod

U menej presvedčivých klinických foriem lymskej boreliózy (LB), spôsobenej
komplexom Borrelia burgdorferi sensu lato, nastávajú problémy s jej diagnostikou najmä pri
sporných sérologických výsledkoch. A to najmä kvôli rôznorodej antigénnej štruktúre borélií
a problémom s imunitnou reakciou pacienta.
V praxi sa na mikrobiologickú diagnostiku LB využíva najmä nepriama sérologická
diagnostika ELISA testom (enzyme-linked immunosorbent assay), resp. CLIA testom
(chemiluminescent immunoassay) na detekciu IgM a IgG protilátok proti Borrelia burgdorferi
sensu lato so séra pacienta. Nadstavbou sérologickej diagnostiky LB je vysoko citlivá a
špecifická metóda western blot (WB), ktorým dokazujeme IgM/G protilátky zo vzorky séra
proti jednotlivým druhom komplexu BB.
Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť dvojročné skúsenosti s používaním oboch
vyšetrovacích metód nepriamej sérologickej diagnostiky boreliózy v ÚKM ÚVN-FN
Ružomberok.
Súbor, metodika
Súbor predstavuje 670 pacientov, u ktorých bolo počas rokov 2007 a 2008 vyšetrené
sérum na lymskú boreliózu. Na základný screening sme použili metódu na princípe CLIA
(chemiluminescent immunoassay) na kvantitatívne stanovenie IgM a IgG protilátok proti
komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. A paralelne alebo následne pri CLIA pozitívnom
výsledku metódu WB (western-blot) na kvalitatívny dôkaz IgM/G protilátok proti Borrelia
afzelii.
Výsledky
Za sledované roky bolo metódou CLIA vyšetrených 2033 vzoriek séra (súčasne IgM
i IgG proti komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato), z ktorých bolo 12 % IgM pozitívnych, 3
% IgM hraničných výsledkov. A 11 % IgG pozitívnych, 3 % IgG hraničných výsledkov.
Metódou WB bolo paralelne alebo následne vyšetrených 765 vzoriek séra na dôkaz IgM
protilátok (z čoho bolo 18 % pozitívnych a 12 % hraničných výsledkov) a 781 vzoriek séra
na dôkaz IgG protilátok (20 % pozitívnych a 18 % hraničných výsledkov) proti Borrelia afzelii
(tab.č.1).
Falošná negativita sa u IgM protilátok vyvrátila v 23 %, u IgG protilátok v 42 %. CLIA
pozitivita sa WB nepotvrdila u IgM protilátok v 25 % a IgG protilátok v 24 % (graf č.1).
V danom období sme najväčší podiel vyšetrení na CLIA vykonali pre infekčné oddelenie – 42
% vyšetrení. Nasleduje interné oddelenie – 12 % vyšetrení, potom imunoalergologická
ambulancia – 11 % vyšetrení, reumatologické ambulancie – 6 % vyšetrení a kožné odd. – 6
% vyšetrení. Nasledujú neurológia, pracovné a detské odd.– po 4 % CLIA vyšetrení. WB
sme tiež v najväčšom počte vykonali pre infekčné odd. - WB IgM: 74 %, IgG: 75 %,
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nasleduje interné odd. - WB IgM: 5 %, IgG: 5 % vyšetrení a kožné oddelenie - WB IgM: 4
%, IgG: 6 % vyšetrení (graf č.3).
Počet a percentuálny podiel pozitívnych, negatívnych a hraničných výsledkov CLIA a WB
vyšetrení a-Borrelia burgdorferi sensu lato za roky 2007-2008
Tabuľka 1
2007-8
spolu
pozit.
hraničné
negat.

IgM
2 033
244
66
1723

CLIA
%
IgG
2 033
12
220
3
69
85
1744

WB
%

IgM
765
136
94
535

11
3
86

%

IgG
781
155
144
482

18
12
70

%

20
18
62

Vyhodnotenie falošnej CLIA pozitivity a negativity za roky 2007/2008
Falošná CLIA negativita

Falošná CLIA pozitivita
120%

120%

100%

100%

80%
75%

60%

76%

40%
20%

25%

24%

IgM WB

IgG WB

CLIA CLIA +,+/-

80%
60%

58%

0%

23%
IgM WB

CLIA +,+/CLIA -

40%
20%

0%

77%

42%
IgG WB

Graf 1 a 2

Percentuálne zastúpenie jednotlivých oddelení na CLIA a WB vyšetreniach

infekčné odd.
13%

interné odd.

3%
3%
4%

42%

imuno-alergologická amb.
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kožné odd.

6%
6%
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11%

12%
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ostatní

Graf 3
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Diskusia a záver
Z uvedených výsledkov vyplýva, že CLIA metodika v danom období, i keď
výrobcom udávanou citlivosťou testu 95 % a špecificitou testu 96,6 %, vykazovala pomerne
vysoké percento výskytu falošne pozitívnych i negatívnych výsledkov. CLIA pozitivita sa WB
nepotvrdila u IgM protilátok v 25 % a IgG protilátok v 24 %. Naopak falošná CLIA negativita
sa u IgM protilátok vyvrátila v 23 %, u IgG protilátok v 42 %.
Naše výsledky dokazujú odbornou literatúrou i výrobcom uvádzanú vysokú špecificitu
a citlivosť WB metodiky. WB obsahuje kompletné spektrum antigénov jednotlivých druhov
komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. Pri diagnostike WB hrá veľkú úlohu prítomnosť
VIsE antigénu v zostave testu, ktorý je veľmi citlivý na všetky druhy borélií a ktorý veľmi
výrazne znižuje pravdepodobnosť falošne negatívnych výsledkov (1,2). Na základe týchto
skutočností dokážeme u WB zachytiť už aj najmenšiu imunitnú odpoveď organizmu proti
komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato, a to vo veľmi skorých, ale aj naopak v neskorých
štádiách ochorenia. Alebo pri slabej tvorbe protilátok, napr. z dôvodu poruchy imunity (3,4).
Pri diagnostike a najmä interpretácií sérologických výsledkov je nutné zohľadniť, že tvorba
protilátok proti Borrelia burgdorferi sensu lato je pomerne neskorá. IgM protilátky sa začínajú
tvoriť až v 2.-4. týždni infekcie (aj to iba u 50-90 % pacientov) a IgG protilátky po 6 týždňoch
od začiatku infekcie. Vrchol tvorby IgM protilátok je medzi 3.-8. týždňom a IgG protilátok po 6
mesiacoch (5).
Príčinou výskytu falošne pozitívnych a hraničných výsledkov je s najväčšou
pravdepodobnosťou skrížená sérologická reakcia s nepatogénnymi boréliami, resp. inými
spirochétami a pod. Falošne pozitívne protilátky sú detekovateľné aj u pacientov
s pozitívnym reumatickým faktorom a pri autoimunitnom ochorení. Taktiež môže ísť
o izolovaný nález pamäťových protilátok alebo protilátok po liečbe. Problémy s diagnostikou
LB spôsobuje aj premorenost populácie, prítomnosť protilátok po kontakte s infekciou bez
prítomnosti ochorenia.
Na druhej strane, falošne negatívne výsledky sa počas prvých 4 týždňov ochorenia
vyskytujú až v 50 %, taktiež pri imunologickej nedostatočnosti pacienta. A aj u pacientov,
ktorí boli včasne preliečení antibiotikami môže dôjsť k vymiznutiu protilátok alebo je ich
tvorba terapiou potlačená už na začiatku (8).
Z našich skúseností, ale i z poznatkov iných pracovísk, napr. Ústavu epidemiológie
LF UK Bratislava (9), Neurologická klinika FN Motol Praha (6,7) a iných vyplýva, že pri
diagnostike LB a interpretácií výsledkov je veľmi dôležité prihliadať na uvedené skutočnosti.
Pozitívne sérologické výsledky môžu iba podporiť diagnózu ochorenia. Ale pri negativite
sérologických výsledkov a pri súčasnom pretrvávaní suspektných klinických príznakov
pripomínajúcich LB je nutné po určitom časom intervale sérologické vyšetrenia niekoľkokrát
zopakovať. Taktiež je možné využiť priamu mikrobiologickú diagnostiku, napr. PCR
(polymerase chain reaction), kedy dokazujeme priamo DNA komplexu Borrelia burgdorferi
sensu lato v suspektnom klinickom materiále. A to najlepšie v likvore (neuroborelióza, 1246% záchytnosť), v synovii kĺbu, synoviálnej tekutine (kĺbové problémy), prípadne plazme
(iba akútne štádium ochorenia). V mnohých prípadoch sa diagnóza laboratórne potvrdí až po
niekoľkých sérologických testoch, prípadne dôkazom DNA borélií PCR diagnostikou
z likvoru, punktátu, abscesu.
V iných prípadoch je potrebné pátrať i po ďalších infekciách, napr. ehrlichióze,
herpetických infekciách (EBV, CMV), chlamýdiových infekciách, ktoré môžu príznakmi
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pripomínať LB. Alebo vykonať imunologické vyšetrenie kvôli možnej imunologickej
nedostatočnosti pacienta.
Zoznam bibliografických odkazov:

1. LAWRENZ MB, HARDHAM JM, OWENS RT, NOWAKOWSKI J, STEERE AC,
WORMSER GP, NORRIS SJ. Human antibody responses to VlsE antigenic variation
protein of Borrelia burgdorferi. J Clin Microbiol. 1999 Dec;37(12):3997-4004
2. SCHULTE-SPECHTEL U, LEHNERT G, LIEGL G, FINGERLE V, HEIMERL C,
JOHNSON BJ, WILSKE B. Significant improvement of the recombinant Borreliaspecific immunoglobulin G immunoblot test by addition of VlsE and a DbpA
homologue derived from Borrelia garinii for diagnosis of early neuroborreliosis. J Clin
Microbiol. 2003 Mar;41(3):1299-303
3. MA, B., CRISTEN, B., LEUNG, D., VIGO-PELFREY, C.: Serodiagnosis of Lyme
Borreliosis by Western Immunoblot. J.Clin.Microbiol. 1992; 2: 370-376
4. LUPAČ, J.: Western blot v diagnostice lymské boreliózy. Správy klinickej
mikrobiológie. 2005; SC: 31
5. PETRÁČEK,
J.,
KOTULKOVÁ,
M.:
Lymská
borelióza
a její
léčba.
Farmakoterapeutické informace. 2006; 4: 1-3
6. BOJAR, M.: Neuroborrelióza – současné názory na patogenezi, diagnostiku a léčbu.
Interní medicina pro praxi. 2002; 4: 154-160
7. BOJAR, M., Lymeská borrelióza a neuroborrelióza – poznatky a diagnostice a léčbe.
Seminár „Den laboratorní diagnostiky nejen lymeské boreliózy“, Praha 2008
8. Internetový zdroj: http://www.infekce.wz.cz
9. BAZOVSKÁ, S. a spol.: Protilátky proti antigénom B. burgdorferi u pacientov
s podozrením na lymskú boreliózu. Správy klinickej mikrobiológie. 2008; SB/2008

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

348

SKÚMANIE ZÁVISLOSTI V BIOMEDICÍNSKYCH VEDÁCH VYUŽITÍM
ŠTATISTICKÝCH METÓD

Popovič Ľubomír
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok

Kľúčové slová:: Závislosť. Výskum. Asociácia. Súbor. Štatistika. Metóda.

Úvod

Javy, predmety, udalosti reálneho sveta môžu medzi sebou súvisieť. Všeobecne
môže mať súvislosť vektorový charakter, t.j. je závislosťou. V biomedicínskych vedách sa
využíva pri skúmaní závislosti predovšetkým korelačná analýza. V rámci skúmaného
materiálu je možné korelačnú analýzu realizovať obvykle štandardnými postupmi. Medzi ne
patrí predovšetkým :
-

určenie premenných veličín (nezávisle a závisle premenných),
korelačná prezentácia,
stanovenie vhodného, či optimálneho druhu korelácie,
výpočet korelačného koeficientu,
určenie jeho intervalu spoľahlivosti resp. posúdenie štatistickej významnosti,
interpretácia získaných výsledkov v celom kontexte biomateriálu.

Určenie premenných veličín
Aby sme mohli stanoviť premenné veličiny, je potrebné všestranne posúdiť obecné
súvislosti v rámci skúmaného biomateriálu. Na základe poznaných vecných, logických
súvislostí a vzťahov, ktoré môžu byť bezprostredné, či sprostredkované, je možné predbežne
identifikovať fenomén závislosti. Tento môže byť vyjadrený v rôznej miere. S uvedeným
súvisí cielené a dostatočne presné určenie premenných, ktorých hodnoty budú konkrétne
vzaté do vlastnej korelačnej analýzy.
Korelačná prezentácia
Skúmanie závislosti, či korelovanosti konštantne začína najprv prezentáciou údajov.
Tieto môžu byť uvedené napr.:
-

-

v podobe jednoduchej tabuľky dvoch radov skúmaných hodnôt,
v podobe tzv. korelačnej tabuľky, ak sú hodnoty dvoch relevantných premenných
rozdelené do intervalov. Tým sa opticky zvýrazní prípadná korelovanosť hodnôt
týchto premenných,
graficky, čo môže evidentne vizuálne naznačiť štatistickú závislosť,
stanovenie optimálneho mechanizmu pre odhalenie závislosti.

Osobitne k poslednému bodu je potrebné podotknúť nasledovné poznámky. Korelácia
je mierou asociácie hodnôt dvoch premenných. Teda určité hodnoty jednej premennej sa
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s istou pravdepodobnosťou vyskytujú súčasne s určitými hodnotami druhej premennej.
V realite je však situácia často nejednoznačná, či nie úplne prehľadná. Môže sa napr.
vyskytnúť situácia, že síce je uvedená závislosť evidentná, ale nie je vecne-logicky
odôvodnená. Alebo môže byť korelačný vzťah iba povrchný a vyplýva skôr z časového
faktoru, výpočetnej schémy, či stanovených pravidiel. Vtedy ide o tzv. nepravé, či formálne
korelácie.
Všeobecne je potrebná predbežná znalosť skúmaného vzťahu a zodpovedajúce
logické odôvodnenie predpokladanej korelácie. Skúmaný asociačný vzťah môže byť výrazne
ovplyvnený spoločnou príčinou, alebo nehomogenitou.
Výber a použitie druhu korelácie
Pri skúmaní miery asociácie dvoch náhodných premenných ktoré sú spojitého
charakteru a distribúcia ich hodnôt je normálna, je možné použiť klasickú koreláciu. Ide
o výpočet napr. Pearsonovho korelačného koeficientu.
V prípade, že nie je táto podmienka splnená resp. nachádzame medzi hodnotami
extrémne hodnoty, je vhodnejšie použiť iné miery korelácie, napr. poradovú podľa
Spearmana, Kendalla a pod. Ich spoločným menovateľom je fakt, že miesto skúmaných
hodnôt sa využíva napr. charakteristická zámena konkrétnych hodnôt za ich poradie, alebo
inverzie v poradí. Touto tranformáciou hodnôt dôjde k vyhladeniu priebehu ich distribúcie.
V porovnaní s klasickou koreláciou síce dôjde k istej strate informácie, ale ich použitie je za
istých situácii štatisticky korektnejšie a teda vhodnejšie.
Istou slabinou klasickej korelácie je okrem požiadavky na normálnu distribúciu hodnôt
aj zvýšená citlivosť k rozsahu meranie. Táto môže viesť k deformácii hodnoty korelačného
koeficientu a k jeho následnej neschopnosti odhaliť prítomnosť konštantnej a proporcionálnej
chyby. Vtedy je vhodné použiť výpočet tzv. Linovho koeficientu konkordancie. Tento
posudzuje, či vyjadruje mieru tesnosti dvojíc meraní okolo priamky.
V prípade, že vzťah medzi skúmanými premennými je ovplyvnený pôsobením napr.
tretej premennej, je možné využiť metódu parciálnej korelácie. Jeho podstata spočíva v tom,
že túto tretiu premennú je možné istým spôsobom odstaviť, či znehybniť a tak minimalizovať
jej vplyv. V prípade, že máme k dispozícii radu spojitých-kvantitatívnych hodnôt a zároveň
tzv. binárnu premennú (ktorá môže nadobúdať iba jednu z dvoch hodnôt, či stavov), je
možné aplikovať výpočet koeficientu φ biseriálnej korelácie.
Vo výskumnej praxi často nastávajú prípady, keď sa javí žiadúcim preskúmať mieru
závislosti, či silu vzťahu medzi jednou premennou a viacerými inými premennými. Obvykle
ide o posúdenie spoločného kumulatívneho vplyvu premenných, ktorý je možné odhaliť napr.
výpočtom koeficientu mnohonásobnej korelácie. Najčastejšie ide o tri premenné, pretože
s rastom počtu sledovaných premenných rastie aj komplikovanosť testovacích kritérií a tiež
pomerne zložitou sa javí aj interpretácia výsledkov.
Hodnota korelačného koeficientu
Hodnota vypočítaného korelačného koeficientu nadobúda hodnotu z intervalu (–1; 1).
Zjednodušene existujú tri základné modelové situácie :

-

ak má r kladnú hodnotu hovoríme o pozitívnej korelácii, ak hodnoty jednéhoradu
hodnôt javia tendenciu byť podobnými s druhou radou hodnôt,
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-

ak má r zápornú hodnotu ide o negatívnu koreláciu a hodnoty jedného radu hodnôt
majú tendenciu skôr opačnú v porovnaní s druhou radou hodnôt,
ak r osciluje okolo nuly, vtedy je možné závislosť, či koreláciu sledovaných
premenných skôr vylúčiť.

Posúdenie a interpretácia hodnoty korelačného koeficientu
Najjednoduchším spôsobom pre posúdenie štatistickej významnosti hodnoty
korelačného koeficientu je porovnanie jeho zistenej hodnoty s kritickou, tabelizovanou
hodnotou (za stanoveného počtu stupňov voľnosti resp. hladiny významnosti). Interval
spoľahlivosti pre korelačný koeficient získame prostredníctvom, či na základe Fisherovej ztransformácie.
Vypočítanú hodnotu korelačného koeficientu je následne nutné správne interpretovať.
Najjednoduchšie je to možné s menšou dávkou presnosti možné realizovať napr.
porovnaním hodnoty zisteného korelačného koeficientu s arbitrárne určenými pásmami tzv.
sily asociácie. Je potrebné podotknúť, že hodnota korelačného koeficientu resp. jeho veľkosť
je do istej miery relatívna a závisí od kontextu praxe, či objektívnej reality. Presnejšie
a štatisticky korektnejšie sú metódy odhadu a testovania korelačného koeficientu. Tieto
metódy sú limitované predpokladom normality rozloženia hodnôt skúmaných premenných.
Využitie korelačného koeficientu vo výskumnej praxi
Významné je napríklad využitie hodnoty korelačného koeficientu, ako istým
spôsobom univerzálneho nástroja pri kodhadoch objektivity, reliability a validity. Objektivita
merania môže byť posudzovaná obvykle tak, že sú výsledky podrobené korelácii dvoma, či
viacerými hodnotiteľmi. To je evidentne relatívna miera objektivity. Častejšie sa využíva
absolútna miera zhody napr. výpočtom koeficientu kappa. K problematike objektívnosti patrí
napr. aj posudzovanie obťažnosti testov a pod.
Reliabilita je vyjadrením spoľahlivosti a ucelenosti merania, či obdržaných výsledkov.
Rozoznávame relatívnu reliabilitu (udanú v bezrozmerných jednotkách), alebo absolútnu
(vyjadrenú priamo v konkrétnych jednotkách merania). K tomu potrebujeme zistiť rozptyl
skúmanej premennej a tzv. chybový rozptyl. Odhad reliability je možné technicky realizovať
napr. cez reliabilitu paralelných meraní, pri test–retest metóde, cez rozpolenie testu a pod.
Validitu používanej metódy je tiež možné preskúmať pomocou korelácie. Na jednej
strane môžu byť porovnávané získané hodnoty so štandardom resp. na strane druhej sú
porovnávané po určitom časovom intervale a tak dávajú priestor k istej štatisticky podloženej
predpovedi.
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PROCES TRUCHLENÍ PO PORODU MRTVÉHO PLODU A PODPORA
PORODNÍ ASISTENTKY

Ratislavová Kateřina1, Beran Jiří2
1

Západočeská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Plzeň
2
Psychiatrická klinika FN Plzeň

Abstrakt
Autoři v příspěvku analyzují proces truchlení u ženy při perinatální ztrátě. Porodní
asistentka se setkává s rodinou nejčastěji ve fázi šoku, popření, chaotických emocí. Pro
poskytování komplexní bio-psycho-socio-spirituální péče je významná znalost zásad
psychologické první pomoci, různých komunikačních terapeutických technik a rituálů, které
pomáhají vyjádřit rodičům zármutek a učinit tak první krok k jeho překonání.
Jednou z vhodných metod pro hlubší poznání vztahu k postiženým rodičům
(rodičkám), vytvoření přiměřené senzitivity, odstranění strachu a pocitu bezmoci v praxi je
práce v Balintovských skupinách již během výuky studentek porodní asistence. Studentky
s tématem přístupu k rodičkám při potratech nebo porodech mrtvého plodu spontánně
přicházejí, mají potřebu jej zpracovat a naučit se s takovou situací zacházet v porodnické
praxi. Balintovské skupiny jsou supervizní metodou pro pracovníky v pomáhajících profesích,
zaměřují se na rozvíjení vztahu mezi zdravotníkem a pacientem, kultivují i naslouchání,
empatii, umožňují porozumění situaci v neohrožujícím prostředí. Práce v Balintovské skupině
má daný postup: předložení problému, expozice případu, otázky objasňující případ, fantazie,
praktické náměty k řešení a vyjádření předkladatele případu.
V příspěvku je demonstrován příběh studentky, která pečovala o ženu po císařském řezu,
kdy dítě krátce po porodu zemřelo. Příběh byl zpracován skupinou studentek pomocí metody
Balintovských skupin při výuce psychologie ve druhém ročníku studia porodní asistence a je
na něm možno pozorovat, jak tato metoda rozvíjí empatii, nabízí více úhlů pohledu na vztah
a situaci, poskytuje studentkám určitou míru porozumění a sociální oporu.
Klíčová slova: Proces truchlení po porodu mrtvého plodu. Psychoterapeutický přístup.
Balintovská skupina ve výuce porodních asistentek.

Příspěvek vychází z předpokladu, že vlivem historicko-kulturního kontextu bylo téma
porodu mrtvého plodu a obecně téma smrti dlouhou dobu tabuizováno, došlo
k dehumanizaci smrti a umírání vlivem „technologického kultu“ v medicíně. V modelu umírání
druhé poloviny 20. století v České republice chybí lidský a emoční kontext, ohled je brán
především na tělesné potřeby, na péči o tělo, ale umírání ztratilo charakter sociálního aktu.
Ve světě je zahájen proces detabuizace smrti zhruba počátkem sedmdesátých let 20. století
a u nás až po roce 1989. Situace dnes však stále naráží na nedostatek znalostí a dovedností
v oblasti psycho-socio-spirituální podpory postižených rodičů zdravotníky, hledají se nové
způsoby důstojného doprovodu v nemocničním prostředí.
Rodiče mrtvorozeného dítěte se ocitají v krizi ze ztráty, objevují se specifická stádia
truchlení. Mladí rodiče jsou dokonce možná poprvé v životě konfrontováni s tak těžkou
životní situací. Tím, že byla smrt vytlačena z domovů do institucí a novorozenecká úmrtnost
značně klesla, není ani nijak předávána v rodině tradice, jak se v takové situaci zachovat,
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není k dispozici žádný scénář či rituál, který by umožnil rodičům symbolicky situaci
zvládnout. Proto se obracejí na zdravotníky, očekávají od nich pomoc a doprovod v kritické
životní situaci.
Možnost doprovodu rodičky zdravotníky autoři demonstrují na příkladu průběhu
Balintovské skupiny, která proběhla se studentkami porodní asistence v hodinách
Zdravotnické psychologie na počátku druhého ročníku jejich studia. Studentky se dostávají
do praxe porodní asistentky a na gynekologicko-porodnická oddělení nemocnic v letním
semestru prvního ročníku a během individuální odborné praxe o prázdninách, odkud
přicházejí plné nových dojmů, zkušeností a zážitků. Při použití metody Balintovské skupiny
nejde o běžný kazuistický seminář, v popředí diskuse je vztah zdravotníka a pacienta. Práce
v Balintovské skupině má daný postup: předložení problému, expozice případu, otázky
objasňující případ, fantazie, praktické náměty k řešení a vyjádření předkladatele případu.
Průběh Balintovské skupiny:
1.fáze: Studentky předkládají své problematické případy a spontánně vybírají problém
studentky R., která předkládá skupině svůj příběh o setkání s pacientkou na oddělení
pooperační péče na gynekologicko-porodnickém oddělení. Paní je přivezena po císařském
řezu, který byl prováděn z indikace akutní hypoxie plodu. Po příchodu do služby studentka
vyslechne rozhovor sester, že dítě krátce po porodu zemřelo, zároveň je vyzvána, aby šla o
pacientku pečovat – změřit fyziologické funkce atd. Studentka popisuje svoje obavy za
pacientkou jít, bezradnost, která doprovází rozhovor s klientkou, která zatím neví v jakém
stavu je dítě, je ještě utlumená po narkóze, chytá studentku za ruku a vyjadřuje své pocity
strachu a obavy o dítě. Studentka se cítí zmatená a neví jak reagovat. Během dopolední
vizity sděluje lékař krátce ženě, že dítě po porodu i přes veškerou péči lékařů umřelo.
Pacientka je zoufalá, snaží se lékaře také chytit za ruku, to on však nepřijme a po kontrole
operační rány odchází. Studentka je opět určena službu mající porodní asistentkou jako
osoba, která má o ženu pečovat. R. cítí bezmoc a bezradnost při kontaktu se ženou, která
pláče, drží studentku za ruku, vypráví o své neschopnosti říct zprávu manželovi, který je
vážně nemocen. Ptá se: „Proč se mi něco tak hrozného muselo stát?“, obviňuje se, že již
předchozí den jí nebylo dobře: „Proč jen jsem nepřišla o něco dřív?“. R. neví co nešťastné
ženě odpovídat, cítí se trapně, protože mlčí. Postupně s klientkou přechází na jiné téma
hovoru, mluví o jejím zaměstnání a místě bydliště, které obě znají. Pacientka je klidnější,
dokonce se obě občas zasmějí.
Zde v příběhu jasně vidíme počáteční fáze truchlení matky po porodu mrtvého plodu – šok,
úzkost, ohromení, počátek fáze hledání viníka, sebeobviňování a k první fázi truchlení patří i
odštěpení emocí a popření.
Studentka přichází na praxi druhý den, kdy je žena hodně smutná, skleslá, její rodina je již
informována. Pacientka studentku vítá s tím, že jí poznává po hlase (předchozí den neměla
na pooperačním pokoji své silné brýle) jako „tu milou sestřičku z předchozího dne“. Rozhovor
stále s klientkou vázne, je cítit silný smutek a potřebu ženy, co nejdříve opustit nemocnici.
Proces truchlení ženy je ve fázi propuknutí chaotických emocí: smutek, pláč, úzkost, někdy i
vztek, hněv, pocity viny nebo otupění, apatie a únik. (Kastová, 2000)
R. se stále cítí bezradná ve vztahu ke klientce.
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2.fáze: Studentky se dotazují na okolnosti situace, na věk ženy, sympatie, antipatie apod.
Studentky ve skupině jsou zamyšlené, tiché. Vzniká tak prostor pro rozvoj empatie a přechod
do další fáze Balintovské skupiny.
3.fáze: Účastníci sdělují svoje pocity, představy, fantazie, týkající se případu a jeho aktérů.
V této fázi dochází k největšímu rozvoji empatie a přirozeně z fantazií vyplývá i to, co žena
po porodu mrtvého plodu (po časném úmrtí novorozence) potřebuje, co očekává od
zdravotníků, a jak mohou být přání žen rozdílná. Balint označoval specifickou profesionální
schopnost umožňující poznání pocitů pacienta jako identifikaci. (Beran, 2000)
Fantazie studentek jsou řazeny pro přehlednost podle témat:
A) za rodičku
- Je mi hrozně - na jednu stranu už chci mít dítě u sebe, na druhou stranu, co když se
mu něco stalo?
- Mám vztek na doktory, že dítě nezachránili!
- Proč právě mně se něco takového stalo?
- Co jen budu dělat? Celá budoucnost se mi zhroutila.
- Vidím jen stíny a nějaké hlasy ke mně promlouvají hrozné věci.
- Ještě, že je tu se mnou ta hodná sestřička.
B) za partnera:
- Mám strach, co se s partnerkou a dítětem děje, nebere mi telefon, chci jet za ní.
- Když vidím ženu, hned je mi jasné, co se stalo.
C) za mrtvého chlapce:
- Mám vztek, že jsem již večer dával matce najevo, že se mi nedaří dobře a ona šla
k doktoru až ráno! (Uvědomit si, že mohu jako zdravotník nevědomky ženu vinit!)
D) za lékaře
- Chci to mít, co nejdřív za sebou.
- Jsem už unavený z takových případů a mám svých starostí dost.
- Nemůžu se nechat zasáhnout pokaždé takovým neštěstím.
E) za porodní asistentky na oddělení
- Ach jo, zase takový případ, ještě, že je tu žákyňka, ta jí změří a ohlídá.
F) za místnost, atmosféru:
- Je tu tma, ticho, těžko, smrt - nikomu se do místnosti nechce.
G) za studentku
- Nechci tam jít, ale musím, když mi to sestry řekly, ale vůbec nevím, jak s ní mám
mluvit.
- Co mám dělat?
H) za matku rodičky
- Mám strach o svoji dceru a vnoučka, co s nimi asi je?

Fantazie za matku- co v této chvíli potřebuji?
- Jděte všichni pryč!
- Řekněte mi všechno, co víte! Chci vědět, proč se to stalo. Chci, aby mi někdo řekl
úplně všechno. (Studentka, která již pracuje v oboru, rozčileně: To ti přece nikdo
nemůže říct, to neví, ne? Snažíme se studentku vést zpět k fantaziím.)
- Buďte tu se mnou a držte mi za ruku!
- Dejte mi moje brýle!
- Chci vidět své dítě, nevěřím, že je mrtvé!
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Nevěřím, že mi ukážete moje dítě.
Chci se rozloučit se svým dítětem!
Nechci vidět své dítě, ale chci tu mít partnera, matku, rodinu!
Nechci být sama na pokoji!

4.fáze: Praktické náměty k řešení. Skupina nabízí možnosti, jak se v této situaci má porodní
asistentka zachovat, jak přímo v praxi reagovat. Náměty mají jednak podobu konkrétní,
vztahující se přímo ke konkrétní pacientce, ale v závěru se dostáváme i k obecným
zákonitostem doprovodu rodičů po porodu mrtvého plodu nebo při časném úmrtí
novorozence, rituálům rozloučení a psychoterapeutickým technikám, které nabízí vyučující.
- Vyhnout se „unikání“ ze situace – přehnanou tělesnou péčí, nebo vyhýbání se
kontaktu s pacientkou.
- Pocity pacientky vydržet, být pro ni „k dispozici“, neverbální podpora.
- Vyhnout se frázím typu: „Jste mladá, zdravá, nedělejte si starosti, brzy si pořídíte
další dítě“, které jsou prožívány ženami často extrémně bolestně.
- Reflektovat své vlastní pocity ke klientce: „Neviním ji za situaci?“
- Projednat s rodičkou rozloučení s dítětem, doporučení vzhledem k důležitosti pro
započetí procesu truchlení, ale rozhodnutí je vždy ponecháno na ženě, doprovod
porodní asistentkou je nutný. Poslední výzkumy nepotvrzují jednoznačně pozitivní vliv
fyzického kontaktu rodiče s mrtvým dítětem. (Badenhorst W., 2007) Vzpomínek
spojených s mrtvě narozeným dítětem je málo, někdy je rodičům dávána fotografie,
otisk ručky nebo nožky dítěte, pramínek jeho vlásků (hmatatelný důkaz reality
existence dítěte a jeho ztráty).
- Mít zájem o spirituální rovinu péče – Je pacientka věřící? Jaké jsou její spirituální
potřeby? Bude mít zájem o obřadní a pohřební služby?
- Podpořit započetí procesu truchlení, připustit zjevný a vyjádřený smutek. Neexistuje
však „správné“ truchlení – každá žena nachází svoji vlastní cestu.
- Rozpoznat patologický, komplikovaný proces truchlení – nabídnout kontakt na
odbornou pomoc.
- Pro rodiče je potřebné ještě za pobytu v porodnici domluvit schůzku s vedoucím
lékařem a s pediatrem, vysvětlit, co proběhlo špatně. Později je seznámit
s výsledkem pitvy. Informovanost a soucitná péče jim dodává důvěru a pomáhá jim
vyrovnat se s tragickou situací. Vhodné je po několika týdnech rozhovor zopakovat,
protože ve fázi šoku rodiče informace vnímají někdy i zkresleně. Dostatečná a dobrá
komunikace je základem péče o rodiče.
5.fáze: Studentka R. se vyjadřuje k tomu, co jí skupina poskytla, co může příště v praxi
využít, o co se pokusit. Cítí určitou úlevu z toho, že by ani pro její kolegyně nebyla situace
jednoduchá.

Popis průběhu Balintovské skupiny slouží k demonstraci toho, jak se proces truchlení
projevuje v chování ženy, jaké pocity a přání se v situaci mohou objevit (ať už na straně
pacientky nebo zdravotníka) a jak je možné podporu ženě poskytnout.
Jak má tedy doprovod pacientky po úmrtí dítěte (plodu) vypadat? Díky moderní technice
v medicíně poklesla ve 20.století perinatální úmrtnost na velmi nízkou hladinu (Štembera a
Velebil uvádějí, že po II.světové válce byla perinatální úmrtnost 60 promile a v roce 2007
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byla 3,9 promile v ČR), ale v podstatě po celou druhou polovinu 20.století nebylo
psychoterapeuticky o ženu v této situaci postaráno, nelze hovořit o psychologické podpoře
nebo doprovodu – není tedy na co navázat. Můžeme čerpat ze zahraničních zkušeností
s doprovodem, ale především vycházet z přání rodiček a nabízet i to, co sami cítíme, že
podporuje lidskou důstojnost a zdravý proces truchlení.
U zdravotníků se nejistota a bezmoc při péči o ženu po perinatálním úmrtí plodu
projevuje někdy vyhýbavým chováním, minimalizováním kontaktu s pacientkou, neosobním
zacházením s rodičkou, zacházením s mrtvým plodem jako s věcí nebo únikem do
nadměrné bezúčelné aktivity. Tyto obranné mechanismy jsou v práci porodní asistentky
nevhodné, neproduktivní až kontraindikované.
Pokud jsou ale porodní asistentky schopny skutečného doprovodu rodiny
s mrtvorozeným dítětem, vycházejí z této situace posíleny zkušeností a dobrým pocitem, že
udělaly pro klientku vše, co mohly. Nepochybná je ale i velká psychická zátěž při
doprovázení truchlících ošetřujícím personálem. V našem zdravotnictví je často zapomínáno
i na samotnou podporu zdravotníků, kteří pracují v takto stresujícím prostředí. Jsou
nedostatečně vzděláni v problematice doprovodu postižených rodičů a je nedostatečně
řešeno zpracování jejich vlastních negativních pocitů a psychické zátěže. Alespoň velká
perinatologická centra by měla mít pravidelnou týmovou supervizi vedenou
psychoterapeuticky vzdělaným kolegou. Psychická péče o porodní asistentky, sestry a lékaře
pomocí Balintovských skupin, které slouží i k osobnostní podpoře a rozvoji, a týmových
supervizí je pak předpokladem dostatečné péče a doprovázení postižených párů
v porodnické praxi.
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PODPORA ZDRAVIA U ADOLESCENTOV

Rovná Silvia¹, Vicáňová Michaela²
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Abstrakt
Podpora zdravia je proces, ktorý umožňuje ľuďom zvýšiť kontrolu nad svojím zdravím
a následne ho zlepšiť, aby sa dosiahol stav úplnej pohody jednotlivca alebo skupiny v súlade
s prostredím. Mladým ľuďom k osvojeniu si zdravého životného štýlu je potrebné vytvoriť
predovšetkým harmonické a zdravé rodinné prostredie. Nevyhnutná je zároveň koordinácia a
spolupráca ostatných členov poskytujúcich adolescentom podporu a propagáciu, ako si
chrániť zdravie. Podpora zdravia u adolescentov tvorí integrálnu súčasť výchovy
a vzdelávania s cieľom zdravej budúcej generácie. Jej snahou je riziká vplývajúce na zdravie
adolescentov znižovať a ochranné faktory posilniť.
Kľúčové slová: Podpora zdravia. Adolescent. Model podpory zdravia. Ottawská charta.

Koncepcia podpory zdravia vychádza z Almaatskej deklarácie o primárnej zdravotnej
starostlivosti, kde sa okrem iného hovorí, že ide:
- koordináciu činnosti zdravotníckeho sektoru s ďalšími sektormi, ktoré nejakým
spôsobom ovplyvňujú ľudské zdravie,
- podporu tak komunity, ako aj samostatnosti a spoluúčasti jednotlivca,
- podporu dostatočného vzdelania populácie v ochrane a podpore zdravia (Lemon 4,
1997).
Podpora zdravia je proces, ktorý umožňuje ľuďom zvýšiť kontrolu nad svojím zdravím
a následne ho zlepšiť, aby sa dosiahol stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody
jednotlivca alebo skupiny v súlade s prostredím (Sušinková, Bérešová, Baška, 2008).
Kozierová, Erbová, Olivieriová (1995) ju definuje „ako aktivity zamerané na zlepšenie
zdravia a telesnej pohody a na aktualizáciu potenciálu zdravia jednotlivcov, rodín, skupín
a ako kategóriu oddelenú od primárnej prevencie“. V Ottawskej charte z roku 1986 je
opísaná ako obhajovanie, umožňovanie a sprostredkovanie v spojitosti s piatimi
podmieňujúcimi sa prístupmi, a to posilniť činnosť komunít, rozvíjať zručnosti jednotlivcov,
vytvárať ovzdušie podpory, preorientovať zdravotnícke služby, podpora zdravia (pozri
obrázok 1). Tieto prístupy tvoria rámec organizovaných opatrení na podporu zdravia s cieľom
dosiahnuť zdravie pre všetkých (Lemon, 1997).
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Obrázok 1 Ottawská charta podpory zdravia (Lemon 1, 1997)

Podľa Ewles a Simnett (1999) je podpora zdravia proces zameraný na zvýšenie
možností mať svoje zdravie pod kontrolou a zlepšovať ho. Cieľom je slobodné a informované
konanie podporujúce zdravie.
Hlavnou úlohou podpory zdravia je zvyšovať zdravotné uvedomenie ľudí, a tým
dosiahnuť vyššiu aktivitu starostlivosti o zdravie. K jej základným charakteristikám patrí
(Vojteková, Ozorovský, 2004) :
- je významnou súčasťou najmä primárnej, ale aj sekundárnej a terciárnej prevencie,
- je sústavná, systematická, komplexná a cieľavedomá,
- je aktualizovaná najnovšími poznatkami z oblasti vedy a výskumu,
- zaoberá sa celým človekom, zahŕňa jeho fyzické, psychické a sociálne aspekty,
- je celoživotným procesom a zohľadňuje vek, vzdelanie a konkrétne problémy jedinca,
- je zameraná na jednotlivcov, skupiny, komunity a celú spoločnosť v každom štádiu
zdravia a choroby,
- je založená na osobnej zainteresovanosti každého človeka,
- obsahuje formálnu aj neformálnu výučbu.
Podpora zdravia u adolescentov tvorí integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania
s cieľom zdravej budúcej generácie. Jej snahou je riziká vplývajúce na zdravie adolescentov
znižovať a ochranné faktory posilniť.
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Do procesu podpory zdravia a prevencie u adolescentov vstupuje množstvo činiteľov,
ktoré sa realizujú za dodržania určitých podmienok a princípov (pozri obrázok 2).
KULTÚRA

Princípy:
demokracia, rovnosť,
spolupráca,
zodpovednosť, trvalá
udržateľnosť

ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

KVALITA
ŽIVOTA
EKONOMIKA

PODPORA
ZDRAVIA
A PREVENCIA

ZDRAVIE

Podmienky:
dlhodobá vízia, spolupráca v rôznych
rezortoch(aj v oblasti výchovy
a vzdelávania), skvalitňovanie
zdravého spôsobu života každého
občana, holistický prístup k zdraviu
KVALITA ŽIVOTA

SPOLOČENSKÉ PROCESY

PODPORA
ZDRAVIA

UDRŽATEĽNÝ
SPÔSOB ŽIVOTA

PREVENCIA

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE MOŽNOSTI

ŠKOLA

environmentálna
výchova

zdravotná
výchova

RODINA

VOĽNÝ ČAS

protidrogová
výchova

sexuálna
výchova

rodinná
výchova

Obrázok 2 Model podpory zdravia (Wiegerová, 2004)

Prezentovaný model naznačuje, že pole pôsobenia na zdravie adolescentov je široké
a zároveň ponúka oblasti podpory zdravia a prevencie, v ktorých môže aktívne pracovať
sestra.
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Mladým ľuďom k osvojeniu si zdravého životného štýlu je potrebné vytvoriť
predovšetkým harmonické a zdravé rodinné prostredie. Rodina by mala byť miestom, kde sa
všetci členovia obdivujú a vážia, čo nevylučuje zdravú kritiku. Z toho vyplýva prioritná
požiadavka potreby pomoci rodičom pri výchove detí (Rešovský, 2006). Ďalšie nie menej
významné miesto propagácie zdravia u adolescentov je škola. Nevyhnutná je koordinácia a
spolupráca všetkých členov poskytujúcich adolescentom podporu a propagáciu, ako si
chrániť zdravie. Vhodné je zahrnúť zdravie do osnov školy, vytvoriť bezpečné školské
prostredie, dostupnosť zdravotných služieb, angažovanosť rodiny a širšieho spoločenstvo v
propagácii zdravia v školskom prostredí (DeBell, 2006).
Ponúkame prehľad okruhov vedomostí adolescentov v rámci podpory zdravia podľa
medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva, ktorý zahŕňa:
• potreby mladých ľudí
- potreba vyrovnať sa s fyzickými a emocionálnymi zmenami, ktoré sa odohrávajú
v dospievaní,
- potreba naviazať a udržať uspokojivý vzťah s ostatnými – s rodinou, priateľmi
a so spoločnosťou ako celkom,
- potreba chápať a kladne reagovať na meniace sa situácie, napr. zmena roly muž
a žena,
- potreba vytvoriť si hodnoty a vedomosti potrebné pre úspešné manželstvo,
výchovu detí a súdržnosti v rodine, spoločnosti,
• ciele všetkých aktivít organizovaných v prospech mladých ľudí zameraných na
splnenie týchto potrieb majú:
- prispievať k úplnému rozvoju jedinca tak, aby dosiahol maximálne šťastie a rast
osobnosti,
- pomáhať pri príprave mladých ľudí uplatňovať svoje práva, ale aj zodpovednosť
v dospelosti,
- pomáhať mladým ľuďom, aby si vytvárali vlastné postoje a hodnoty a aby sa
zodpovedne správali k sebe aj druhým,
- pomáhať pri rozvoji efektívnych komunikačných, hodnotiacich a rozhodovacích
vedomostí v záležitostiach súvisiacich priamo či nepriamo s rodinným životom,
osobným vzťahom a členstvom v spoločnosti,
• témy, ktoré majú splniť potreby mladých ľudí pripravujúcich sa na dospelosť a budúce
rodičovstvo, sa týkajú okruhov:
- zdravie, výživa, hygiena, prevencia a liečba,
- psychické a emocionálne problémy,
- spoločenské problémy,
- problémy vývoja,
- morálne problémy,
- ekonomické a sociálne problémy,
- právne problémy,
- kultúrne problémy,
- občianske problémy (Lemon 4, 1997).
Dôležitosť podpory zdravia u adolescentov nie je potrebné vyzdvihovať. Jej úroveň
charakterizuje úroveň vyspelosti civilizácie jednotlivých kultúr, životnú úroveň, životnú
filozofiu a materiálno-technický rozvoj krajiny .
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USEFULNESS DETERMINATION OF LOW AND HIGH MOLECULAR PROTEINURIA AS
EARLY BIOMARKERS OF KIDNEY DAMAGE TO MONITORING HEALTH OF WORKERS
OCCUPATIONALLY EXPOSED TO MERCURY VAPOURS ACCORDING TO TIME OF
EXPOSURE AND DEGREE OF EXPOSURE EXPRESSED BY MERCURY URINE
CONCENTRATIONS

Rutowski Jan A. 1, 2
1
2

E. Szczeklik's Specialistic Hospital, 13 Szpitalna Street, 33-100 Tarnów, Poland
Medicine and Pharmacy Center, 31 Krasińskiego Street, 33-100 Tarnów, Poland

ABSTRACT
The aim of the study was to find out whether or not the effects of long-term or/and higher
occupational exposure to mercury vapours are reflected in the elevation of low and high
molecular proteinuria in men. The concentrations of high molecular proteins: albumine, IgG,
transferrin and low weight proteins: α- 1 -microglobulin (α- 1 -m) and β- 2 -microglobulin (β- 2 -m)
were determined in urine of 83 males 21 to 60 years old (Mean=41.2) with a history of
occupational exposure to metallic mercury vapours from 7 months to 37 years (Mean=16.3) and
in 30 males without this exposure by using the nephelometry and Behring's antibodies,
references and controls. The weighted mean of mercury concentrations in air was from 0.028 to
0.037 mg x m-3. The urinary level of mercury was determined by using the atomic absorption
spectrometer Coleman Mercury Analyzer Mas-50, Perkin-Elmer USA, in λ=253.7nm. The
detection limit of this analytical procedure of determination of mercury in urine was 10 µg/l
and in blood was 4 µg Hg/l. Workers were divided into three groups depending on the
duration of exposure: I/. 30 males with a short history of exposure to Hg0 (from 7 months to 9
years - Mean=4.2), II/. 18 males exposed from 10 to 20 years (Mean=14.5) and III/. 35 males
with a history of long exposure to mercury vapours (from 21 to 37 years – Mean=27.5) as
well as into three groups depending on the degree of exposure expressed by mercury urine
concentration: 1/. 32 males with concentrations of mercury in urine < 50 µg Hg/l (Mean=30.5)
aged 26 to 59 years (Mean=45.5) and exposed to Hg0 from 7 months to 37 years
(Mean=18.1); 2/. 41 males with concentrations of mercury in urine from 51 to 150 µg Hg/l
(Mean=86.1) aged from 21 to 60 years (Mean=39.8) and exposed to Hg0 from 7 months to 35
years (Mean=15.9) and group 3/. 32 males with concentrations of mercury in urine from 151
to 260 µg Hg/l (Mean=211.4) aged 21 to 56 years (Mean=35.5) and exposed to Hg0 from 7
months to 30 years (Mean=9.1). Occupational exposure to mercury vapours influenced in urine
mercury concentration dependent manner on urine excretion of determined proteins: albumine,
IgG, transferrin, α- 1 -microglubulin and β- 2 -microglubulin. In the group of workers exposed to
mercury vapours from 7 months to 9 years statistically significance elevation of α- 1 -m and β- 2 m [α- 1 -m by 67.5% (p<0.05) and β- 2 -m by 66.7%] according to the control group was observed.
Albumine urine concentrations was highest in the group of exposed workers with mean urine
mercury concentration > 150 µg/l , about 2-times higher (p<0.05) than in the control group as
well as in the group of exposed to mercury workers with mean urine mercury concentrations
from 51 to 150 µg/l (p<0.05) and more than 3-times higher than in the workers with mean urine
mercury concentrations < 50 µg/l. Mean IgG and transferrin urine concentrations were higher
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[IgG 2.6-times higher (p<0.05), transferrin 7.5-times higher (p<0.05) according to the control
group] in the group of workers with urine mercury concentrations > 150 µg/l. Mean α- 1 -m and β2 -m urine concentrations were highest in group of workers with urine mercury concentration >
150 µg/l [α- 1 -m by 82% (p<0.05) and β- 2 -m by 289% (p<0.01)]. Moreover, a positive
correlation between mercury urine concentration and α- 1 -m (r=0,33) as well as between
mercury urine concentration and albumine (r=0,31) and IgG (r=0.30) also were observed.
Values of "r" between mercury urine concentration and albumine (r=0.46), IgG (r=0.46) and
transferrin (r=0.42) were highest in group of workers exposed to mercury vapours from 10 to
20 years. Albumine, transferrin and IgG urine concentrations as well as α- 1 -m and β- 2 -m
urine concentrations were statistically significant higher in group of workers with > 150 µg Hg/l
urine concentration. In conclusion, determination of the high and low molecular proteins in
urine, as a good biomarkers of early subclinical renal damage induced by metallic mercury may
be useful to monitoring occupational exposure to mercury vapours, mainly in group of workers
with higher values of urine mercury concentrations.
Key words: Mercury vapours. Occupational exposure. Proteinuria. High molecular
proteinuria. Albuminuria. Immunoglobulin G. Transferrin. Low molecular proteinuria. α- 1 microglobulin (α- 1 -m), β- 2 -microglobulin. Biomarkers.

Any studies of this paper involving humans were conducted in accordance with
national and institutional guidelines for the protection of human subjects and animal welfare

INTRODUCTION
Mercury is present in nature as metallic mercury (Hg0), mono (Hg 2 2+) and bivalent (Hg2+)
inorganic compounds as well as organic alkyl, aryl, alloksy-alkyl compounds and the
contents of mercury compounds and metallic mercury in natural environment are still
growing. Chemical processes involving mercury occur continuously in nature. Hg2+ reduction
and Hg0 oxidation take place during gas escape from the crust of the earth and mercury
passage into the water of seas and oceans. From the toxicological and clinical points of
view, alkyl compounds with short chains e.g. methylmercury, ethylmercury, prophylmercury,
belong to the main group of organic mercury compounds. Hg2+ methylation processes are
possible under aerobic as well as anaerobic conditions and they are affected by bacteria
present in water, bottom sediments, soil or in the digestive tract of mammals (20).
Methylation is a result of non-enzymatic transfer of methyl group from methylcobalamin to
Hg2+ (32). Methylmercury is most important in terms of environmental exposure, while
metallic mercury is the most common form to which workers are exposed. Human exposure
to mercury can occur also through the consumption of methylmercury contaminated sea
food, specially fishes, because of environmental mercury poisoning the aquatic food chain.
The main reason of iatrogenic exposition to mercury are amalgam fillings. Accidental
exposure to mercury is the result of inhaling Hg0 vapours from the damaged thermometers.
Occupational exposure occurs during mercury output, its transformation, retrievement in
many different technological processes, mainly in the electrolytic production of chlorine and
preparing of amalgams. HgCl 2 -induced activation of lymphocyte responsiveness could,
conceivably, lead to disease associated with hypersensitivity and/or autoimmunity. Mercuric
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chloride and methylmercury can inhibit most of animal and human lymphocyte functions
including proliferation, expression of cell markers on cell surface and cytokine production
(38). Methylmercury induces neurological disease and is teratogenic but does not
accumulate in the human kidney and has been reported to produce either acute or chronic
renal failure (10,21). The inorganic and organic mercurials bind avidly to sulphydryl groups in
circulating proteins and amino acids as well as intracellular glutathione, cysteine and
metallothionein. Repeated administration of mercuric chloride to rats, mice and rabbits can
induce autoimmune response and a membranous nephropathy (41). Mercury may also
cause the process of progressive degenerative changes in the kidneys, leading to both
glomerular and tubular damage and renal insufficiency in workers highly exposed to mercury
vapours (13). The renal accumulation of mercury involves glomerular filtration, followed by
reabsorption at the distal part of the proximal tubules, but the exact mechanisms of renal
accumulation of mercury have not yet been fully elucidated (12,19,31,40). Glomerular
lesions may be caused mainly by the direct toxic action of a many nephrotoxic chemicals
(6,11,13,24). Several proteins have been measured in urine in order to characterize early
and subclinical stages of renal lesions. Higher urine excretion of proteins as well as some
enzymes, have been proposed for the early detection of structural and/or functional changes
at various sites of the kidney. The good markers of renal function are: serum levels of
creatinine and β- 2 -microglobulin as well as urinary excretion of albumine and others low or
high molecular weight proteins (23,24). Increased urinary excretion of high molecular weight
proteins (HMWP) (Mr > 40,000 daltons) as a markers of glomerular disfunction (albuminuria
and transferrinuria) has been also related to occupational exposure to mercury compounds.
The HMWP most frequently measured to detect glomerular barrier disfunction are albumin
(Mr 69,000), transferrin (Mr 77,000) a more sensitive indicator of glomerular changes than
albumin and IgG (146,000) viewed as an index of more serious glomerular lesions (24).
Injury to the cells of the proximal tubules is manifested by increased excretion of substances
normally resorbed by these cells such as low molecular weight proteins (LMWP), amino
acids, glucose, phosphate and sodium. Tubular toxicity of chemicals range from subcellular
lesions and functional effects to necrosis of tubular cells leading to acute renal failure. Renal
tubular damage may be easy monitored by measurements of very sensitive markers for
proximal tubular disfunction, small urinary proteins such as: α- 1 -microglobulin (α- 1 -m), β- 2 microglobulin (β- 2 -m) or retinol binding protein (RBP). The other proteins of nephrotoxicity
are the markers of cytotoxicity (tubular antigens and enzymuria, particularly excretion of Nacetyl-β-D-glucosaminidase /NAG/) as well as other biochemical markers (eicosanoids,
fibronectin, kallikrein activity, sialic acid and glycosaminoglycans /GAG/ in urine)
(2,3,17,23,39). The value of several others urinary enzymes, β-galactosidase and γ-glutamyltranspeptydase in the screening for effects of mercury on tubules has also been discussed
(23,27,31). Immunologically induced glomerular disease may result from toxic chemicals
(include mercury and gold) becoming involved in circulating immune complexes (CIC) that
are deposites in the glomerular basement membrane. High doses of mercury chloride are
also directly toxic to renal tubular lining cells, chronic low-dose exposure to mercuric salts or
metallic mercury vapours may induce a membranous glomerulonephritis secondary to
deposits of circulating immune complexes in the glomerular basement membrane (4,13,26).
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MATERIALS AND METHODS
The study was carried out in 83 males aged 21 to 60 years (Mean=41.2±SD=10.7) with a
history of exposure to metallic mercury from 0.6 to 37 years (Mean=16.1±SD=10.6) involving
chlorine production by the method of mercury electrolysis. These group of exposed workers
to mercury vapours were divided into three groups depending on the duration of exposure:
I. 30 males aged 21 to 54 years (31.8±9.0) with a short history of exposure to Hg0 from 7
months to 9 years (4.2±2.8), II. 18 males aged 28 to 60 years (47.76±3.9) with a history of
exposure to Hg0 from 10 to 20 years (14.5±3.3) and III. 35 males aged 42 to 60 years
(50.5±4.0) with a long-time history of exposure to Hg0 from 21 to37 years (27.5±4.0). Of
these, 20 (68%), 12 (69%) and 21 (59%), respectively, were smokers. Group of 83 workers
exposed to mercury vapours were also divided into three groups depending on the degree of
exposure manner, measured as urinary mercury concentration: 1/. 32 males with < 50 µg
Hg/l and with a history of exposure to Hg0 7 months to 37 years; 2/. 41 males with 51-150 µg
Hg/l and with a history of exposure to Hg0 7 months to 35 years and 3/. 10 males with >150
µg Hg/l (range:155-260) with a history of exposure 7 months to 37 years (mean=9.0). Of
these, 20 (63.6%), 25 (61.6%) and 6 (60%) respectively, were smokers. The control group
comprised 36 males aged 22 to 55 years (80.6% were smokers) aged 28-55 years
(Mean=38.2±SD=10.5) not exposed to any chemical compounds or harmful physical factors.
All workers were subjected to medical examination to rule out people with diseases which
might have affected their immune status. Alcoholics, persons regularly taking drug and
convalescents after infectious diseases were exempt. The air for determination of metallic
mercury concentrations was taken with fixed samplers from area samples. The air sampling
was localized in the work environment in two points of this place, according to the principles
of stationary measurements (14). The air was sampled during 20 minutes by using a pump
(the speed of sampling was 0.18 m3 x h-1). The air samples were taken in two different
working places 6 times on morning work shifts, during work time of subjects exposed to
mercury vapours. Aspirated air samples were flown to the reaction vessel, which contained
50 ml of 1% KMnO 4 solution in 10% H 2 SO 4 . The aspirated metallic mercury was here
oxidated to Hg2+. After 20 minutes of air sampling, the KMnO 4 excess by using
hydroxylamine hydrochloride was reduced. Thereafter Hg2+ ions were reduced to metallic
Hg0, by using stannous chloride (SnCl 2 ) and then Hg0 was removed by aeration and
determined by using the atomic absorption spectrometer Coleman Mercury Analyzer Mas50, Perkin-Elmer USA, in λ=253.7 nm. "Maximum permissible concentration" of metallic
mercury is 0.05 mg/m3. The mercury content in urine and blood was determined by a method
similar to that of determination in air samples, by atomic absorption spectrometer. The urine
and blood samples were mineralized with KMnO 4 in acid medium and the excess of the
oxidizing agent was reduced with hydroxylamine hydrochloride. Thereafter the samples were
reduced with SnCl 2 in the aeration vessel and the liberated mercury was removed by
aeration. Urine was obtained between 800 and 1100 a.m. for the determinations of total
mercury. The mercury concentration was expressed in µg/l urine of specific weight 1.024 g.
Collecting urine samples was made to avoid external contamination. The urine mercury
concentration reaches maximum levels at night and morning hours and minimal levels in the
afternoon (29) and therefore sampling time was in the morning hours. Blood samples for
mercury determination were obtained from fasting subjects from an antecubital vein in the
morning hours together with blood samples for determination of creatinine. The detection
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limit of the analytical procedure of determination of mercury in urine was 10 µg/l and in blood
was 4 µg/l. The urine concentrations of albumin, immunoglobulin G, transferrin, α- 1 microglobulin (α- 1 -m) and β- 2 -microglobulin were determined by nephelometry (Nephelometer
type 100, Behring, Germany), all with using standards, controls and sera of Behring,
according to producer,s instruction. The results were subjected to normal distribution
analysis by Shapiro-Wilk Gaussian decomposition test. Thereafter, the results indicating
normal distribution, without or after logarithmic conversion, were subjected to statistical
analysis by Cochran-Cox C test or Student,s t test. Analysis of variance (ANOVA) amongst
all groups and comparison between the exposed groups were also calculated.

RESULTS
Air analysis conducted regularly since 1983 have demonstrated that the maximal
permissible concentration was exceeded by the mean Hg0 particularly in 1983 - 1.8 times, in
1984 - 1.5, and in 1965, 1978 and 1980 - 1.1 times. In relation, however, to the maximal Hg0
concentrations in these years the MPC was exceeded respectively 6.5; 6.0; 3.8; 4.2; 2.8
times. The shift time weighted averages (TWA) determined before research were 0.028 mg
x m-3. The mean urinary levels of mercury in group of all 83 males aged 21 to 60 years
(mean=41.2 years) occupationally exposed to mercury vapours from 7 months to 37 years
(mean=16.3 years) were 81.4±65.1 µg/l (in range 20 to 260) and in blood 16.3±7.0 µg/l (in
range 4 to 72). In the group of 30 males exposed to Hg0 from 7 months to 9 years mean
levels of Hg0 were in urine 113.3±78.5 µg/l (in range 20 to 260) and in blood 15.5±15.8 µg/l
(in range 4 to 72); in the group of 18 males exposed to Hg0 from 10 to 20 years mean levels
of Hg0 were in urine 77.5±56.5 µg/l (in range: 20 to 220) and in blood 18.9±18.8 µg/l (in
range 4 to 60) and in the group of 35 males exposed to Hg0 from 21 to 37 years mean levels
of Hg0 were in urine 55.1±26.5 µg/l (in range 20 to 110) and in blood 15.0±11.1 µg/l (in range
4 to 60). The concentrations of mercury in urine and in blood in the control group of nonexposed workers were also determined. Both concentrations (in urine and in blood) in the
control group were low, below the sensitivity border of the mercury method determination
(concentrations in urine were below 10 µg/l and in blood below 4 µg/l). In group of 83
workers exposed to mercury vapours divided into three groups depending on the degree of
exposure manner, measured as urinary mercury concentration were: 1/. 32 males with < 50
µg Hg/l [Mean=30.5±10.7 µg Hg/l (in range: 20 to 50)] and with a history of exposure to Hg0
from 7 months to 37 years; 2/. 41 males with 51-150 µg Hg/l [Mean:86.2±24.3 µg Hg/l (in
range: 55 do 150)] and with a history of exposure to Hg0 from 7 months to 35 years and 3/.
10 males with >150 µg Hg/l [Mean: 211.4±37.1µg Hg/l (in range: 155-260)] and with a
history of exposure from 7 months to 37 years (Mean=9.0).
Occupational exposure to mercury vapours influenced urine mercury concentration and
produced excretion of determined proteins: albumin, IgG, transferrin, α- 1 -m and β- 2 -m. In the
group of workers occupationally exposed to mercury vapours from 7 months to 9 years,
statistically significance elevation of α- 1 -m and β- 2 -m [α- 1 -m by 67.5% (p<0.05) and β- 2 -m by
66.7%] according to the control group was observed (Figure 1, Figure 3,4,5,6,7). Albumin urine
concentrations was highest in the group of exposed workers with mean urine concentration >
150 µg Hg/l, 2-times higher (p<0.05) than in the control group as well as in the group of workers
occupationally exposed to mercury vapours with mean urine mercury concentrations in range:
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51 to 150 µg Hg/l (p<0.05) and more than 3-times higher than in the workers with mean urine
mercury concentrations < 50 µg Hg/l (Figure 2). Mean IgG and transferrin urine concentrations
were higher [IgG 2.6-times higher (p<0.05), transferrin 7.5-times higher (p<0.05) according to
the control group] in the group of workers with urine mercury concentrations > 150 µg Hg/l.
Mean α- 1 -m and β- 2 -m urine concentrations were highest in group of exposed to mercury
vapours workers with mean urine mercury concentration > 150 µg Hg/l [ α- 1 -m by 82% (p<0.05)
and β- 2 -m by 289% (p<0.01)] (Figure 2, Figure 3,4,5,6,7). Moreover, a positive correlation
between mercury urine concentrations and α- 1 -m (r=0.33), as well as between mercury
concentration and albumin (r=0.31) and IgG (r=0.30) also were observed. Values of “r” between
mercury urine concentrations and albumin (r=0.46), IgG (r=0.46) and transferrin (r=0.42) were
highest in group of workers occupationally exposed to mercury vapours from 10 to 20 years.
Albumin, transferrin and IgG urine concentrations, as well as α- 1 -m and β- 2 -m urine
concentrations were statistically significantly higher in the group of exposed workers with mean
mercury urine concentrations > 150 µg Hg/l. In conclusion, determination in urine low and high
molecular weight proteins, as a good markers of early subclinical renal damage may be useful
in monitoring occupational exposure to mercury vapours, especially in the group of workers with
higher values of urine mercury concentrations.

DISCUSSION
The present study demonstrated that occupational exposure to metallic mercury vapours
can elevate in the degree of exposure dependent manner low and high weight proteinuria.
Many animal studies suggest that immunological mechanisms are of mercury involved in the
aetiology of glomerular injury (25,40). Mercury may induce a membranous nephropathy (41).
Repeated administration of mercuric chloride to rats, mice and rabbits results in autoimmune
responses and diseases. Mercury-treated Brown-Norway (BN) rats produce high levels of
autoantibodies to laminin. Mercury-induced autoimmunity in BN rats is due to a T-dependent
B-cell polyclonal activation (16). Frequently anti-class II T-cells were found in this model
which could be responsible for this B-cell activation. Glomerulonephritis observed in these
rats was characterized by the first stage showing linear deposits of IgG at the level of the
glomerular basement mambrane (GBM) and tubular basement membrane (TBM). In the
second stage, granular deposits of IgG appear both in GBM and TBM. These deposits also
contain autoantibodies that react most strongly with laminin. In histological examination the
kidneys showed membranous glomerulopathy. Anti-idiotypic (Id) antibodies may play a role
in the self-regulation process in BN rats developing mercury-induced autoimmunity. AntiGBM monoclonal antibodies and their corresponding autoanti-Id antibodies were
simultaneously produced during this disease (15). Other studies on BN rats completed
recently indicated that HgCl 2 injections and mercury vapours trigger an autoimmune
glomerulonephritis to the same extent, and the extent of autoimmune manifestation was
dose-dependent in both cases (18). In contrast, Lewis (LEW) rats injected with HgCl 2 do not
develop autoimmunity but exhibit immunosuppression, which is mediated by non-antigenspecific CD8+ cells responsible for depression of T-cell function (9). HgCl 2 -injected LEW
rats are protected against glomerulonephritis and experimental autoimmune
encephalomyelitis. Results my former investigations in group of workers occupationally
exposed to mercury vapours indicated elevation of serum levels of circulating immunological
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complexes (CIC) (36).
Nephrotoxic effects of mercury have been linked to autoimmune disorders, mainly types II
and III allergic reactions, either by acting as a hapten or altering the antigenicity of cellular
proteins (28,41). The results of studies in highly exposed to mercury vapours workers
showned that mercury may cause the process of progressive degenerative changes in the
kidney, possibly leading to renal insufficiency. The glomerular injury follows long-term
exposure to nephrotoxic chemicals (e.g. mercury) and an immunological activation, with
formation of autoantibodies towards the glomerular basement membrane in animal
experiments and increased prevalence of antilaminin antibodies among workers exposed to
mercury also was reported. Lauwerys et al reported an increase prevalence of antilaminin
antibodies among non-exposed workers, but it was not confirmed in a later study. In 35
person working in the risk of metal mercury vapours more frequent occurrence of antibodies
against basal membrane of gromeruli in 54%, against vessels in 65% and against smooth
muscle in 50% were determinated (22,25). These results indicate alteration of immune
system in persons working in the risk of metal mercury vapours.
Mercury levels in urine are often used as a general indicator of how much exposure to
mercury has occurred. As a result, urine mercury levels rather than airborne levels are
provided in some of the reports which compare mercury exposures to specific health effects.
Urine mercury levels are reported in micrograms/gram of creatinine (a component of the
urine). The relationship between airborne mercury levels and urine mercury levels is
complicated and depends on many factors, including other sources of mercury exposure and
between individual differences. Several studies indicate that an airborne exposure of 0.025
3
mg/m mercury compares to approximately 37 micrograms of mercury/gram of creatinine in
the urine. Urine mercury levels in adults without occupational exposure are typically less than
3 micrograms/gram of creatinine. Sources of non-occupational exposure to inorganic
mercury include new dental fillings (7). Increased urinary excretion of HMWP (albumin and
transferrin) in chloralkali workers with urinary mercury levels (U-Hg) above 50 µg x g-1 of
creatinine was decribed by Buchet et al (5), however by contrast Stonard et al did not find
any relation between exposure to mercury and concentration of albumin in urine at a mean
U-Hg level of about 67 µg x g-1 of creatinine (23,39). Neither did Aks et al find any increase in
urinary albumin among a group of gold-mining workers occupationally exposed to mercury as
well as Piikivi and Ruokonen in 60 Finnish chloralkali workers with a mean U-Hg of 17.8 µg x
g-1 of creatinine (1,30). The tubular damage is considered to results from toxic effects of
mercury accumulated in the distal and middle portion of the proximal tubuli (23). Buchet et al
described a slight increase of β- 2 -m in plasma, without concomitant increase in urine β- 2 -m
and it was proposed that this finding indicated a small reduction of the glomerular filtration
rate in the mercury exposed group (5). Stonard et al reported normal concentration of β- 2 -m
in plasma, but lower β- 2 -m excretion in the mercury exposed group than in the control group,
and lack of relations between urinary β- 2 -m and different exposure parameters (39). The
study of determination of β- 2 -m levels in urine of the gold-mining industry workers with risk of
environmental mercury poisoning showned mean β- 2 -m value as well as NAG and albumin in
urine all within normal limits (1). This results may be interpreted as possible degradation of
the protein in urine and/or enhanced by release of proteases from damaged tubular cells. In
Roels et al study slight tubular effects were detected as shown by an increased urinary
excretion of RBP, a one of the most sensitive indicator of early tubular damage in workers
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exposed to mercury (33). The value of urinary enzymes: β-galactosidase and γ-glutamyltranspeptydase in the screening for effects of mercury on tubules has also been discussed.
The activity of β-galactosidase in urine has been related to exposure to mercury at urine
mercury concentration of about 50 µg x g-1 of creatinine or more (5,33). The results of
Cardenas et al indicated the main renal changes associated with exposure to mercury were
indicative of tubular cytotoxicity (increased leakage of tubular antigens and enzymes in urine)
and biological alterations (decreased urinary excration of some eicosanoids and
glycosaminoglycans and lowering of urinary pH) as well as positively association the
concentrations of anti-DNA antibodies and total immunoglobulin E in serum with the
concentration of mercury in urine and in blood respectively. These renal effects were mainly
found in workers excreting more than 50 µg Hg/g creatinine (8).
In conclusion, assessing urinary excretion of low and high molecular proteins together in
correlation with determination of urine mercury concntration may be useful as sensetive
biomarker to monitoring process of early nephrotoxic changes caused by mercury, especially
in the group of workers with higher values of urine mercury concentrations.
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VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY SÚVISIACE SO ZDRAVÍM SESTIER
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Úvod

Zdravie je jednou zo základných paradigiem ošetrovateľstva. Je vecou každého
jednotlivca, keď sám rozhoduje o svojom správaní a nesie zaň aj zodpovednosť. Sestry
tvoria veľkú skupinu odborníkov s nezastupiteľnou úlohou v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Nakoľko povolanie sestry patrí medzi tie, kde zároveň pôsobí veľká fyzická a psychická
záťaž, ktorá môže narušiť fungovanie organizmu, sú ony samotné prijímateľkami zdravotnej
a tým aj ošetrovateľskej starostlivosti na všetkých úrovniach. Jakubíková s Kapovou (2008)
uvádzajú, že vzájomná súčinnosť medzi zdravím a celkovým rozvojom má symbiotický
charakter, preto všetky sestry by v tomto spoločenskom kontexte mali vnímať charakter
svojej práce. K tomu, aby mohla sestra vykonávať svoje povolanie, je potrebné dodržiavať
zásady správnej životosprávy a chrániť sa pred duševným a telesným vyčerpaním.
K zásadným predpokladom výkonu povolania sestry patrí dobrý fyzický a psychický stav,
starostlivosť o vlastné telesné a duševné zdravie, dodržiavanie psychohygieny.
Predmetom nášho záujmu bolo zistiť, aké postoje zaujímajú sestry k vybraným
charakteristikám súvisiacim so zdravím sestier.
Metodika a charakteristika súboru
Pre uskutočnenie výskumu bola použitá dotazníková metóda. Na zisťovanie
potrebných údajov bol vypracovaný neštandardizovaný dotazník. 1300 ks dotazníkov bolo
distribuovaných do jednotlivých zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Zber dát sa
uskutočnil v mesiacoch apríl – september 2008. Pre štatistické spracovanie bolo použitých
943 dotazníkov, čo predstavuje 72,5 % návratnosť.
Sestry boli zastúpené v 98 % ženským pohlavím, 2 % tvorili muži. Priemerný vek bol
37,3 roka, najviac boli zastúpené sestry vo veku od 31 do 35 rokov (18 %). Priemerná dĺžka
praxe v zdravotníckom zariadení bola 16,9 roka, najviac bola zastúpená skupina sestier s
dĺžkou praxe od 11 do 20 rokov (31 %). 26 % sestier malo ukončené vysokoškolské
vzdelanie. 62 % bývalo v meste.
Výsledky
Sledované charakteristiky súvisiace so zdravím sestier boli vek, práca na zmeny,
fajčenie a bydlisko.
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Graf 1 Vzťah medzi zdravotným stavom sestier v závislosti od veku

Graf 2 Práca na zmeny
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Graf 3 Chorobnosť sestier vo vzťahu k zmennosti

Graf 4 Fajčenie sestier

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

377

Graf 5 Chorobnosť sestier vo vzťahu k fajčenie

Graf 6 Chorobnosť sestier vo vzťahu k bydlisku
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Graf 7 Zvyčajný postup sestier pri nezávažných akútnych chorobách

Graf 8 Práceneschopnosť (PN) sestier za posledný polrok

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

379

Graf 9 Práceneschopnosť (PN) sestier za posledný polrok vo vzťahu k veku

Tabuľka 1 Chorobnosť sestier vo vzťahu k vybraným charakteristikám
Vybrané
Testovacie
Kritická
Stupeň
Hladina
2
2
charakteristiky
kritérium χ
hodnota χ
voľnosti
významnosti p
Vek

122,4107

23,70

14

<0,05

Bydlisko

0,096809

3,84

1

>0,05

Práca na zmeny

0,072919

3,84

1

>0,05

Fajčenie

1,003033

3,84

1

>0,05

Signifikantný vzťah medzi chorobnosťou a vybranými charakteristikami sa potvrdil iba pri
veku sestier.
Diskusia a záver
Dobrá zdravotná spôsobilosť je pre výkon ošetrovateľského povolania jedným zo
základných faktorov. Preto je dôležité sledovať rizikové faktory, ktoré môžu u sestier
vyvolávať zvýšený výskyt chorobnosti. Vplyv pracovných faktorov na zdravie je skúmaný
celosvetovo. Príkladom toho je aj národná štúdia realizovaná v Kanade a v Severnej
Amerike (National Survey ..., 2008), ktorá má za úlohu v pravidelných intervaloch mapovať
rizikové faktory.
V našich podmienkach sme sa stretli so štúdiou Dimunovej (2009, s. 29-32), ktorou
v sesterskom povolaní analyzuje vzťah medzi prácou na zmeny a výskytom
kardiovaskulárnych rizikových faktorov.
V predloženej štúdii sme sledovali vybrané charakteristiky súvisiace so zdravím
sestier. Išlo o vek, prácu na zmeny, fajčenie a bydlisko. Pomocou Chí-kvadrát testu sme
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zisťovali, či je štatisticky významný vzťah medzi uvedenými faktormi. V nami skúmanom
súbore sa štatisticky významný vzťah potvrdil iba vo vzťahu k veku sestier.
Takmer štvrtina sestier v našom súbore potvrdila, že fajčí, signifikantný vzťah
k častejšiemu ochoreniu tejto skupiny sestier sa nepotvrdil. Fajčenie ako závažný rizikový
faktor pri vzniku civilizačných ochorení predstavuje spoločenský i zdravotný problém
v zmysle závislosti. Pravidelné fajčenie zdvojnásobuje riziko kardiovaskulárnych chorôb
a v značnej miere sa podieľa na vzniku rakoviny. Je potrebné naďalej pátrať po hlavných
príčinách fajčenia a tabakizmu u zdravotníckych pracovníkov vrátane sestier, prečo napriek
poznaniu všetkých rizík, pomerne vysoké percento z nich fajčí.
Takisto je nevyhnutné v rámci starostlivosti o vlastné zdravie redukovať rôzne formy
„samoliečenia“. Napriek nárastu zdravotných problémov so stúpajúcim vekom sestier
väčšina pracuje, nevyužíva práceneschopnosť. Pri akútnych problémoch nezávažného
charakteru 21 % zostáva na náhradnom voľne a 7 % berie dovolenku, 65 % pracuje. Je
známe, že osobné zdravotné problémy v konečnom dôsledku znižujú výkon v práci, znižuje
sa schopnosť koncentrácie, a tým sa zvyšuje riziko rôznych pochybení. Následne dochádza
k zníženiu kvality starostlivosti, či rozsahu poskytovaných služieb.
Pri niektorých akútnych zdravotných problémoch (chrípka a pod.) u sestier hrozí aj
závažné riziko poškodenia zdravia pacientov, nakoľko vo väčšine prípadov je u nich znížená
imunita, zároveň sa zvyšuje riziko nemocničných nákaz vo všeobecnosti. Chceme teda
poukázať, že napriek vysokej pracovnej disciplíne sestier, môže byť ohrozená kvalita
starostlivosti i vlastné zdravie v prípade neadekvátneho riešenia zdravotného problému.
Náš príspevok je sondou do zdravotného uvedomenia sestier. Doteraz získané
výsledky naznačujú, že je potrebné sa zamerať viac na motiváciu sestier k aktívnemu záujmu
o svoje zdravie a preferenciu zdravého životného štýlu, keďže sestry pracujúce v oblasti
podpory zdravia, by mali byť vzorom a príkladom postoja k vlastnému zdraviu.
V konečnom dôsledku zdravý a spokojný zamestnanec podáva lepší výkon a znižuje
sa absencia v práci. Naopak, pri zdravotných problémoch zamestnancov to predstavuje pre
každú organizáciu určité finančné straty a riziko znižovania kvality, či rozsahu poskytovaných
služieb.
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INFEKCIE VYVOLANÉ KMEŇMI STAPHYLOCOCCUS AUREUS
U CHIRURGICKÝCH PACIENTOV
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Abstrakt
Stafylokoky sú ubikvitárne mikroorganizmy. Z hľadiska patogenity ich delíme na
nepatogénne
koagulázo-negatívne
a patogénne
koagulázo-pozitívne
stafylokoky.
Najznámejším patogénnym kmeňom je Staphylococcus aureus a hlavne jeho
multirezistentná forma - meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA), ktorá je
charakteristická rezistenciou na antibiotiká penicilínového radu, vrátane meticilínu.
V poslednom desaťročí pozorujeme celosvetový nárast incidencie tohto multirezistentného
typu, ktorý patrí medzi hlavné baktérie spôsobujúce nozokomiálne nákazy. Medzi rizikovú
skupinu pacientov patria aj chirurgickí pacienti podstupujúci invazívne výkony, veľké
operačné výkony, pacienti s ranami, imunodeficitní pacienti. Napriek moderným možnostiam
antibiotickej terapie zohráva významnú úlohu v boji proti MRSA hygienický a ošetrovateľský
režim. Autori v práci uvádzajú výskyt MRSA v MFN v roku 2008 na jednotlivých oddeleniach
Chirurgickej kliniky, ako aj nové možnosti boja proti týmto multirezistentným kmeňom.
Kľúčové slová:
Citlivosť.

Infekcia. Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus. Rezistencia.

Úvod

V súčasnosti je známych viac ako 20 fagotypov kmeňa Staphylococcus aureus.
Baktérie tohto kmeňa sú pôvodcami rôznych, najmä hnisavých, infekčných ochorení.
Vyvolávajú zápal hlavne v traumatizovaných a devitalizovaných tkanivách, v miestach, kde je
umiestnené cudzie teleso, napr. kanyla, katéter, endoprotéza, šijací materiál a pod. Z miesta
primárneho infekčného ložiska neraz stafylokoky hematogénnou cestou metastázujú do
rôznych častí tela. V prípade delokalizácie a nekontrolovaného šírenia zápalu sa môže
rozvinúť stafylokoková sepsa, s rozvojom celkových príznakov, ktorá predstavuje život
ohrozujúce ochorenie (1).
V roku 1961 bol vo Veľkej Británii objavený nový typ kmeňa Staphylococcus aureus,
ktorý sa vyznačoval rezistenciou na antibiotiká penicilinového radu, vrátane meticilínu
a iných širokospektrálnych beta-laktámových ATB. Podľa svojej rezistencie dostal aj
pomenovanie Meticilín – rezistentný Staphylococcus aureus, MRSA. Tieto kmene boli
donedávna dobre citlivé na vankomycín, ale v roku 1997 v Japonsku a v roku 2002 vo Veľkej
Británii boli z centrálneho venózneho katétra izolované kmene rezistentné aj na vankomycín
(VRSA) (2).
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Genetické aspekty rezistencie
Za rezistenciu S. Aureus na meticilín je zodpovedný mecA gén, ktorého expresiou
vzniká PBP2a, penicilin-binding protein, so zníženou afinitou k beta-laktámovým
antibiotikám. Normálny PBP je nevyhnutný pre správnu syntézu bunkovej steny baktérie. Ak
je blokovaný penicilínom, bunková stena sa nesyntetizuje správne a je náchylnejšia na lýzu.
PBP2a umožňuje baktériám normálnu syntézu bunkovej steny napriek prítomnosti meticilínu
(3).
Epidemiológia
V posledných rokoch sa alarmujúco zvýšila incidencia multirezistentných stafylokokov
MRSA. V literatúre sa udáva, že v USA je približne 2,5 milióna prenášačov MRSA.
V západnej Európe je na oddeleniach kolonizovaných MRSA viac ako 25 % pacientov.
Najvyššia incidencia sa udáva vo Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a
Grécku (viac ako 30%) a najnižšia v škandinávskych krajinách (okolo 1%). V slovenských
nemocniciach podľa dostupných výsledkov je výskyt MRSA v intervale 5-8 %. Najviac
invazívnych MRSA infekcií sa zvyčajne zisťuje u pacientov vo veku nad 75 rokov a u
pacientov po chirurgickom zákroku (4, 5).
Na presné sledovanie vývoja rezistencie MRSA voči antibiotikám v Európe bol
zavedený centrálny systém na surveillance tohto infekčného agensu - The European
Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) so sídlom v Holandsku. Aj Martinská
fakultná nemocnica sa zapojila do tohto projektu a pravidelne zasiela informácie o rezistencii
stafylokokov na oxacilín. Za rok 2008 bol podiel MRSA z celkového počtu stafylokokov 26 %
(tab. 1).
Tabuľka 1 Citlivosť (rezistencia) Staphylococcus aureus na oxacilin podľa EARSS 2008 (6)
Počet
testovaných
kmeňov

%
citlivých
kmeňov

%
rezistentných
kmeňov

Rakúsko

1428

92.9

7.1

Bulharsko

160

75

25

Chorvátsko

342

64.6

35.4

Cyprus

92

54.3

45.7

Estónsko

185

95.7

4.3

Grécko

386

57.5

42.5

Izrael

386

64.8

35.2

Malta

108

48.1

51.9

Nórsko

810

99.4

0.6

Turecko

839

63.3

36.7

ČR

438

87,4

12,6

MFN Martin

42

74

26

Štát
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Materiál a mtedodika

V spolupráci s Oddelením klinickej mikrobiológie MFN sme vyhodnotili situáciu na
Chirurgickej klinike MFN v súvislosti s výskytom MRSA v rokoch 2003 - 2008. Odobratý
biologický materiál (hemokultúry, hnisy, punktáty, exudáty, výtery z rán, HDC, DDC) bol
podrobený kultivačnému vyšetreniu a vyšetreniu citlivosti na ATB. Sledovali sme aj zmenu
citlivosti kmeňa Staphylococcus aureus na vybrané ATB.
Výsledky

Pri porovnaní počtu rezistentných kmeňov Staphylococcus aureus získaných
z hemokultúr v MFN môžeme sledovať určitý trend, ktorý je porovnateľný s európskym
vývojom. Kým v roku 2003 bol z celkového počtu kmeňov S. aureus len jeden kmeň
rezistentný na oxacilín, v roku 2006, ktorý predstavoval vrchol výskytu MRSA v našom
súbore, bolo rezistentných až 17 kmeňov (34 %). Posledné dva roky sme zaznamenali
stagnáciu, resp. mierny pokles počtu MRSA (tab. 2).
Tabuľka 2 Oxacilín rezistentné kmene S. aureus (MRSA) z hemokultúr MFN (2003 – 2008)

Rok

Celkový počet
kmeňov

MRSA počet

MRSA v %

2003

42

1

2

2004

43

7

14

2005

44

14

32

2006

50

17

34

2007

57

19

33

2008

42

11

26

Na našej Chirurgickej klinike máme príjmovú ambulanciu, jedno aseptické oddelenie,
jedno septické a rovnako jednu aseptickú a septickú JIS. V prípade záchytu kmeňa MRSA
u pacienta ležiaceho na aseptickej časti kliniky je tento bezodkladne preložený na septickú
časť, v rámci ktorej má vyhradenú samostatnú izbu. Samozrejmosťou je hlásenie výskytu
nozokomiálnej nákazy námestníkovi riaditeľa nemocnice pre LPS. Výskyt kmeňa MRSA na
Chirurgickej klinike v roku 2008 zobrazuje tabuľka 3. Aj vďaka režimovým opatreniam sme
v minulom roku nezaznamenali na septických oddeleniach žiadneho pacienta
s multirezistentným kmeňom MRSA.
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Tabuľka 3 Výskyt multirezistentných kmeňov MRSA na Chirurgickej klinike MFN v roku 2008
Oddelenie

Septické

Aseptické

Sept.
JIS

Asept.
JIS

Ambulancia

Spolu

n

31

5

8

2

12

58

Počet citlivých

27

5

7

2

12

53

%

87 %

100 %

87 %

100 %

100 %

92 %

Počet
rezistent./MRSA

4

0

1

0

0

5

%

13 %

0%

13 %

0%

0%

8%

Každý kmeň Staphyloccocus aureus je testovaný na citlivosť voči ATB v dvoch
líniách. Prvý tvoria oxacilín, erytromycin, clindamicin, ciprofloxacin a gentamycin. V prípade
rezistencie na oxacilin (MRSA) sa kmene podrobujú citlivosti ATB druhej línie, ktorú zvyčajne
tvoria vankomycín, teicoplanin, rifampicin, tetracyklin, septrin, linezolid, bacitracin
a neomycin. V porovnaní citlivosti stafylokokov na vybrané ATB medzi rokmi 2004 a 2008
sme nezistili výraznejšie zmeny. Mierne sa zvýšila citlivosť na oxacilín, no znížila sa citlivosť
na erytromycín a klindamycín. V sledovanom období sme nezachitili ani jeden kmeň
rezistentný na vankomycín - VRSA (Tab. 4).
Tabuľka 4 Zmena citlivosti Staphylococcus aureus na vybrané ATB v rokoch 2004 a 2008
Rok

2004

2008

% citlivých kmeňov

Zmena citlivosti

Oxacilín

83 %

87 %

+4%

Erytromycín

73 %

70

- 3%

Klindamycín

76 %

74 %

-2%

Vankomycín

100 %

100 %

-

Diskusia

Napriek krátkodobej stagnácii v náraste incidencie multirezistentných kmeňov MRSA
je situácia z dlhodobého hľadiska nepriaznivá. Prispieva k tomu starnutie populácie,
polymorbidita, imunodeficitné stavy (DM, AIDS), množstvo invazívnych chirurgických
zákrokov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že liečba infekcie MRSA je možná. Aj
najrezistentnejšie kmene MRSA sú citlivé minimálne na jedno antibiotikum, väčšinou
vankomycín alebo imipenem. V súvislosti s výskytom rezistencie na vankomycín však
vyvstala potreba nájsť nové ATB, ktoré by bolo účinné v liečbe infekcíí spôsobených
kmeňom MRSA. Medzi takéto patria quinupristin, dalfopristin, daptomycin, tigacycline (7, 8).
V roku 2006 výskumníci z Merck Pharmaceuticals oznámili objav nového účinného
antibiotika platensimycínu, ktorý v boji s MRSA zaznamenal najlepšie výsledky (9).
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Napriek novým farmakologickým možnostiam ostáva ťažisko boja proti MRSA
v dodržiavaní určitých zásad. Medzi také patrí dôsledný skríning pacienta po preklade
z ARO, LDCH. Vhodné je vymeniť venózne vstupy, tracheostomickú kanylu, permanentný
močový katéter. V prípade pozitivity na MRSA je nutné pacienta izolovať na septickom
oddelení so samostatnou izbou. V ošetrovaní je nevyhnutné dodržiavať bariérové princípy
ošetrovateľstva. Rovnako je vhodné zaraďovať takýchto pacientov ako posledných
v operačnom programe. Najdôležitejším aspektom je však dôsledná hygiena rúk
zdravotníckeho personálu, ktorá je často podceňovaná i zo strany lekárov. V prípade výskytu
MRSA na niektorom oddelení je vhodné odobrať stery na kultivačné vyšetrenie aj
ošetrujúcemu personálu.
Záver

Infekcie vyvolané S. Aureus rezistentnými na meticilín (MRSA) sú závažným
problémom v chirurgii a úmrtnosť na toto ochorenie je vysoká, rovnako ak náklady spojené s
ich liečbou. MRSA kmene sa šíria medziľudským prenosom, najčastejšie rukami
zdravotníckých pracovníkov. Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení a
uvážený výber antibiotickej terapie je cestou k obmedzeniu šírenia MRSA infekcií.
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AKTUÁLNY VÝSKUM V OBLASTI TUBERKULÓZY

Solovič Ivan
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Po mnohé stáročia dochádza v prírode k nepretržitému vývinu, jednak u mnohých
mikroorganizmov, ale aj u makroorganizmov.
V dnešnej dobe už máme k dispozícii mnoho informácii o genetickom základe
vnímavosti človeka k mikroorganizmom s vnútrobunkovým parazitizmom, ako je aj M.
tuberculosis. Vďaka kompletne dokončenému mapovaniu genómu M. tuberculosis
a dostupnosti techník, ktoré umožňuju prenos génov medzi mykobakteriálnymi druhmi je
možné priamo študovať úlohu rôznych antigénov a ďalších zložiek mykobaktérií v indukcii
imunitnej odpovedi.
Genóm virulentnej formy M. tuberculosis je tvorený 4052 génmi, pričom až 376
proteínov je zatiaľ unikátnych pre M. tuberculosis(1).
Najčastejšou bránou vstupu M. tuberculosis sú dýchacie cesty /DC/, preto prvú
obrannú bariéru zabezpečujú faktory špecifickej aj nešpecifickej imunity na povrchu dolných
DC. Epitelové štruktúry dolných DC zabezpečujú samoočisťovacie vlastnosti týchto
povrchov, prípadné adherujúce M.tuberculosis sú rýchle eliminované alveolárnymi
makrofágmi. Preto k účinnému vnútrobunkovému zabíjaniu mykobaktérií v makrofágoch je
nutná kooperácia medzi špecifickou T-bunkovou imunitou a makrofágmi. Protilátková
odpoveď pravdepodobne nezohráva protektívnu úlohu v obrane proti M. tuberculosis.
Biologické vlastnosti mykobaktérií vo vzťahu k imunitnému systému sú určované
hlavne povrchovými bakteriálnymi štruktúrami(2).
Imunitná odpoveď na infekciu M. tuberculosis má svoje špecifiká. Je spôsobená
hlavne unikátnym zložením buniek mykobaktérií. Imunogénne látky, ktoré sú lokalizované
v cytoplazme, ako aj v povrchových štruktúrach, sú uvoľňované vo veľkom množstve
v priebehu bunkovej proliferácie.
Latentná tuberkulózna infekcia
Latentná tuberkulózna (subklinická) infekcia predstavuje dnes veľmi dôležitú súčasť
patogenézy tuberkulózneho procesu. Vzniká na základe usídlenia sa mykobaktériu
tuberkulózy u exponovaného človeka. Je charakterizovaná vytvorením špecifických
obranných mechanizmov, ktoré zabraňujú rastu usídlených a prežívajúcich tuberkulóznych
bacilov. Rozvoj latentnej formy tuberkulózy v aktívnu formu môže prebiehať počas
niekoľkých desiatok rokov a vzniká vtedy, ak dôjde z rôznych dôvodov k oslabeniu funkcie
obranných mechanizmov človeka.
Latentná tuberkulózna infekcia v krajinách s nízkou incidenciou tuberkulózy tvorí
rezervoár vzniku nových tuberkulóznych infekcií. Identifikáciou a preventívnou liečbou je
možné znížiť počet ochorení na tuberkulózu a tak zabrániť ďalšiemu šíreniu tuberkulóznej
infekcie v populácii. Latentná tuberkulózna infekcia postihuje približne 1/3 ľudstva a je ďalším
zdrojom tuberkulóznej infekcie hlavne pri oslabení obranných funkcií organizmu
(imunosupresia).
Na identifikáciu latentných foriem tuberkulózy bol medzinárodne prijatý konsenzus
vyšetrovať v krajinách, kde je populácia BCG vakcinovaná okrem štandardných
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diagnostických postupov (klinické vyšetrenie, röntgenologické, bakteriologické, tuberkulínový
test) aj vyšetrenie imunologické – IGRA
(Interferon gamma release assays) testy
u kontaktov – najmä zdravotníckych pracovníkov vystavených otvoreným formám
tuberkulózy, pri vyšetrení rizikových skupín – utečenci, vojaci pôsobiaci na misiách
v krajinách s vysokou prevalenciou tuberkulózy, väzni a pred začatím biologickej liečby
preparátmi anti TNFα. Druhým testom, ktorý sa vo svete používa a je na rovnakom princípe
je test T-Spot-TB. Diagnostika a preventívna liečba latentnej tuberkulóznej infekcie je veľmi
dôležitá súčasť kontroly tuberkulózy, hlavne v krajinách s nízkou incidenciou tuberkulózy (3).

QuantiFERON® TB Gold Test
Na identifikáciu latentných foriem tuberkulózy bol medzinárodne prijatý IGRA
(Interferon gamma release assays) test – QuantiFERON® TB Gold Test Ide o imunologický
diagnostický test, ktorý pomáha detekovať infekciu Mycobacterium tuberculosis. Je
založený na dôkaze a meraní tvorby cytokínu interferon-gama vytváraného senzibilizovanými
T-lymfocytmi, ktoré sú vystavené M. tuberculosis. Využíva plne heparinizovanú ľudskú krv
v patentovanej technológii založenej na detekcii IFN-γ produkovaného stimulovanými Tlymfocytmi, ktoré boli vystavené M. tuberculosis. Test zahŕňa 16-24 hod. inkubáciu ľudskej
plnej krvi s antigénmi ESAT-6, CFP-10 a s kontrolným mitogénom. Po inkubácii nasleduje
detekcia IFN-γ v plazme pomocou jednokrokového sendvičového ELISA testu. Antigény
ESAT-6 a CFP-10 sú proteíny kódované RD1 lokusom TBC genómu, a sú súčasťou toho
istého operónu. Preto sú exprimované spoločne. Obidva proteíny sú sekretované
a vzhľadom k ich spoločnej expresii nie je prekvapivé,že majú k sebe vysokú afinitu. Obidva
antigény chýbajú v genóme všetkých kmeňov BCG, a rozsiahlými štúdiami bolo preukázané,
že nie sú prítomné u väčšiny ostatných druhov rodu Mycobacterium s výnimkou M.kansasii,
M.marinum a M.szulgai.. Ale pri infekcii popísanými druhmi atypických mykobaktérií nie je
pravdepodobné, aby klinické výsledky tejto infekcie v štádiu aktívneho ochorenia boli vážne.
Homolog proteinu ESAT-6 sa vyskytuje u M. leprae, ale nevykazuje antigénnu crossreaktivitu (4).
Test je výnimočný najmä pre svoju jednoduchú interpretáciu – pozitivita znamená
prítomnosť ESAT-6 a CFP-10-špecifických klonov T-lymfocytov v cirkulácii, a teda
prítomnosť replikujúcej sa M. tuberculosis.
Chýbanie ESAT-6 či CFP-10 antigénu v BCG vakcíne možno využiť práve v
diagnostike aktívnej ako aj latentnej tuberkulózy v populácii očkovanej BCG.
Test dosahuje 98 % špecificitu a 89 % senzitivitu pre aktívne ochorenie, pričom vie
odlíšiť aj latentnú a prekonanú infekciu (5).
Tento test je indikovaný:
a) u každého pacienta pred začatím biologickej liečby preparátmi anti TNFα
b) u zdravotníckych pracovníkov vystavených otvoreným formám tuberkulózy,
c) pri návrate vojakov pôsobiacich na misiách v krajinách s vysokou prevalenciou
tuberkulózy,
d) pri vyšetrení rizikových skupín obyvateľstva pri podozrení na výskyt tuberkulózy,
(obyvatelia žijúci v oblastiach s vysokým výskytom tuberkulózy)
e) v rámci diferenciálnej diagnostiky u pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy,
f) opakovane raz ročne u pacientov dlhodobo liečených preparátmi anti TNFα,
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g) kontakty (osoby, ktoré boli v styku s pacientom s aktívnou formou pľúcnej
a mimopľúcnej tuberkulózy) (6).
Klinické pozorovania aj vedecké výskumy opakovane a konzistentne potvrdzujú, že
tuberkulínová skúška v subpopulácii imunodeficitných pacientov a/alebo BCG vakcinovaných
pacientov má menší diagnostický význam a nižšiu výpovednú hodnotu, ako QuantiFERON®
TB Gold Test. BCG vakcinácia v detskom veku vedie ku konverzii tuberkulínovej skúšky, ale
intenzita kožnej reakcie rokmi klesá. Keďže neexistujú žiadne štúdie, ktoré by dokazovali
vzťah medzi stupňom ochrany pred tuberkulóznou infekciou a veľkosťou indurácie pri
Mantoux II a pozitivita tuberkulínovej skúšky nedokáže rozlíšiť medzi reakciou na BCG
(vakcináciu) alebo na infekciu divým kmeňom či odlíšiť booster efekt od vzplanutia LTBI.
Britská hrudníková spoločnosť neodporúča tuberkulínový test u imunodeficitných pacientov
ako diagnostický test LTBI vzhľadom na vysoké riziko falošne negatívnych výsledkov. Tiež
varuje, že predchádzajúca BCG vakcinácia môže byť zodpovedná za falošne pozitívne
výsledky tuberkulínovej skúšky (7). Vo Švajčiarsku sa v diagnostike aktivácie LTBI tiež
uprednostňujú IGRA testy pred tuberkulínovým testom. V súčasnosti sú v Európe dostupné 2
typy týchto in vivo testov, pričom jeden je založený na ELISA technológii (QuantiFERON®
TB Gold Test) a druhý na techológii ELISPOT (T-SPOT-TB Test) (tab.). QuantiFERON TB
Gold test v porovnaní s T-SPOT TB ASSAY je jednoduchší, lacnejší, ale len kvalitívny test.
T-SPOT TB ASSAY je presnejší, drahší a kvantitatívny test s vyššou presnosťou laboratórnej
diagnostiky. Tieto testy sú viac špecifické ako tuberkulínová skúška, pretože ich
neovplyvňuje predchádzajúca BCG vakcinácia ani kontakt s atypickými mykobaktériami,
môžu sa opakovať bez rizika booster efektu a majú menej falošne negatívnych výsledkov.
Pozitívny výsledok QuantiFERON® TB Gold Testu je vždy pozitívny a nemôže byť
spochybňovaný a považovaný za „falošne pozitívny“. Podobné úvahy u pacientov na
biologickej liečbe mali v minulosti fatálne následky. Výhodou IGRA testov je ich pozitivita pri
LTBI aj vtedy, ak je tuberkulínová skúška negatívna (8).
Záver

Súčasné znalosti unikátnych biologických vlastností M. tuberculosis, charakteristík
individuálnej imunitnej odpovede, včítane jej ontogenetickej dynamiky, nie sú dodnes ešte
celkom dostatočné pre úplne pochopenie imunopatogenézy ochorenia. Každým dňom však
pribúda čoraz viac informácii z oblasti imunológie, aj genetiky, ktoré výrazne rozširujú obzor
nášho poznania.
Týmto článkom chcem poukázať na závažnosť a rozsiahlosť ochorenia spôsobenú M.
tuberculosis na celom svete, ako aj priblížiť bežnej klinickej praxi lekára doposiaľ známe
imunopatogenetické mechanizmy, tak potrebné pre spoznanie charakteru ochorenia a jeho
následného ovplyvnenia.
Pre klinika je dôležité, že infekcia M. tuberculosis vedie u 10-30 % ľudí k infekcii, a len
u 10 % nakazených ku klinicky zjavnému ochoreniu. Ostáva nám teda isté % latentne
infikovaných ľudí. Aby sme predišli neskoršej reaktivácii ochorenia, a teda následnému
nárastu nových prípadov TBC spojených so zbytočným úmrtím, ako aj výskytu vzniku TBC
rezistentnej na lieky, je potrebné aktívne vyhľadávanie týchto latentne infikovaných.
V dnešnej dobe, správnou, rýchlou a účelnou diagnostikou, s následne adekvátnou
a efektívnou liečbou možno zabrániť progresii vzniku aktívnej TBC a ďalšiemu šíreniu
choroby.
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Tabuľka 1 Podobnosť a rozdiely testov na detekciu LTBI (9)

Mantoux II

QuantiFERON®

T-SPOT-TB

Ovplyvnenie BCG vakcináciou Áno

Nie

Nie

Ovplyvnenie atypickými
mykobaktériami

Áno

nie (výnimky)

nie (výnimky)

Booster efekt

Áno

Nie

Nie

Falošne negatívne výsledky

možné

Možné

Možné

Falošne pozitívne výsledky

možné

Nie

Nie

Hodnotenie

mm indurácia

IFN-gama j.

„Spot-forming units“
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MEDICÍNA – OŠETROVATEĽSTVO - VEDA
Vzájomná interakcia vedy a umenia v medicíne a ošetrovateľstve
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„Ak nevieme, čo hľadáme,
neporozumieme tomu, čo zistíme, nájdeme.“
H. Poincaré
Súhrn

Medicínske vedomosti a prax sa neustále dopĺňajú a menia. Vzhľadom na to, že
žijeme v atmosfére pochybností a neistôt, naše rozhodnutia a kroky konáme na základe
pravdepodobností. Pokroky vo vedomostiach klinickej medicíny sú v našom období závislé
najmä na vedomostiach a pokrokoch profesionálnych vedcov, pre ktorých je veda povolaním
a ktorí pracujú vo vedeckých ústavoch a na lekárskych školách na celom svete.
Choroba, totiž, nie vždy sa prezentuje v plne rozvinutom obraze, a taktiež i
perspektívy a vedomosti klinického vedca sú často neúplné. Choroba často povie svoje
tajomstvá v príčinných zátvorkách.
Každý poslucháč medicíny i lekár-klinik by mal byť familiárny a mal by precítene
poznať hĺbku slov klasickej eseje „STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA“ od Francisa Peabodyho
z roku 1927:
„Klasická medicína v najširšom zmysle slova zahŕňa osobný vzťah lekára s jeho pacientom.
Je to umenie, ktoré je síce založené na neustále sa zvyšujúcom množstve lekárskych
vedomostí, poznatkov, avšak musí obohacovať aj niečo viac, čo zostáva mimo sféry každej
vedy. Medicína ako umenie i medicína ako veda nie sú antagonistické, ale sa navzájom
neustále obohacujú i dopĺňajú. Rozdiely medzi medicínou ako vedou a medicínou ako
umením nie sú väčšie ako rozdiel medzi aeronautikou a umením lietať. Správna medicínska
prax totiž predpokladá porozumenie vied, ktoré prispievajú k štruktúre modernej medicíny,
avšak je pochopiteľné, že zvuk profesionálneho tréningu zahŕňa oveľa širší priestor. Zatiaľ čo
terapia choroby môže byť úplne neosobná, starostlivosť o pacienta musí byť plne
osobná.“
Ošetrovateľstvo je nielen mimoriadne náročné povolanie, ale je to aj podnetné a radostné
poslanie, v ktorom sa spája majstrovstvo odborných úkonov s ochotou pomáhať ľuďom a
pracovať v ich prospech. Prepojenie odborných znalostí a praktických zručností s hlbokým
altruizmom prejavujúcim sa v láskavej starostlivosti o človeka je typickou črtou súčasného
ošetrovateľstva. Ošetrovateľstvo najmä v súčasnosti, v hektickej dobe, dobe modernej
sofistikovanej techniky rozširuje a skvalitňuje ošetrovateľský proces. Ošetrovateľstvo
podobne ako medicína sa vzájomne snúbia, je to veda, ale i umenie súčasne.
Ošetrovateľstvo ako veľa iných oblastí ľudského poznania a konania vyústilo vo svojej
historickej genéze do vedeckej formy, ktorá je charakterizovaná predovšetkým predmetom
skúmania, vedeckou metódou, jazykom, spôsobmi získavania a realizáciou poznatkov.
Ošetrovateľstvo patrí medzi vedy spoločenské, pokladá sa za vedu reálnu a humanitnú (z
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hľadiska svojho predmetu) a aplikovanú (z hľadiska svojho cieľa). Predmetom skúmania je
človek ako celok, čo znamená, že všetky parciálne výsledky výskumu sa usiluje pochopiť a
interpretovať v termínoch celku, teda holisticky. Tomu sa prispôsobuje aj celková metóda,
ktorá by mala byť primeraná práve jednotlivcovi ako bio-psycho-sociálnej bytosti s
Rozvoj
vedecko-výskumnej
bázy
neopakovavateľným
duchovným
rozmerom.
ošetrovateľstva sa pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a vzdelávania stal
nevyhnutným predpokladom. Vedecká práca je motorom činnosti medicíny a ošetrovateľstva.
Konečným kritériom pravdy je prax. Veda posúva dopredu aj prax a podobne prax poskytuje
invenciu pre vedeckú prácu. Teória i prax sa navzájom obohacujú. Musíme akcentovať, že
teória bez praxe je slepá, avšak prax bez teórie je hluchá. Conditio sine qua non v
profesnej činnosti a teda i vo vedeckej práci, ba i v každodennej činnosti je etika.
Kľúčové slová: Medicína ako veda. Medicína ako umenie. Choroba. Ošetrovateľstvo. Veda.
Výskum. Empirický výskum. Etika. Člověk.
Key words: Medicine as the science. Medicine as the art. Dinase. Nursing. Science.
Research. Empiric research. Ethics. Human
Úvod

Každá historická epocha ľudstva minimálne od staroveku vyčleňovala v systéme
svojich kultúrnych činností takú, ktorá bola zameraná na dosahovanie pravdy a plnila úlohu
toho, čo dnes nazývame vedou. Novoveká a dnešná veda sa však od svojich predchodkýň,
na ktoré bola kritickou reakciou v svojich cieľoch, pojmovom aparáte i metódach, významne
líši. V tejto súvislosti sa niekedy hovorí o rôznych, rovnocenných, historicky podmienených
ideáloch vedy a historických typoch vedeckej racionality, t.j. o vede antickej, stredovekej,
novovekej a pod. Inokedy sa zas odlišnosť novovekej vedy normatívne preceňuje až natoľko,
že sa názov veda rezervuje výlučne pre vznik vedy vôbec, teda jej vznik na prelome 16. a
17. storočia (Novotný, 1997).
Medicína ako mimoriadne zložitá oblasť ľudskej činnosti s veľkými nárokmi na
mentálnu činnosť často spojenú so zručnosťou, má polohu umenia a vedy súčasne.
Medicína je veda a umenie, ale aj veda a múdrosť súčasne. Môže sa rozvíjať ako sčasti
repetitívna činnosť, ale jej fundamentom vždy zostane veda a odbornosť. Lekár, ktorý veľa
vie, môže pacientovi múdro pomôcť, aj keď v medicíne vedieť ešte neznamená vždy
pomôcť. Človek je neopakovateľnou a jedinečnou bytosťou, integráciou štruktúr a funkcií
tkanív, orgánov, systémov a duševnej činnosti. Pomoc človeka človeku a lekára pacientovi je
od vekov oceňovaná viac ako iné činnosti. Snaha pomôcť korigovať poruchu, odstrániť jej
príčinu alebo zmierniť bolesť vyžaduje enormné úsilie, obrovskú šírku vedomostí a
schopností využiť vedecké poznatky spolu so zodpovednosťou za rozhodnutia, ktoré by
mohli byť osudovo nevratné, keby sa nerešpektovalo, že medicína je veda a umenie
súčasne. Veda vyžaduje vysoký stupeň vzdelania a pre umenie sú potrebné vlohy, ktoré
treba rozvíjať a obohacovať o skúsenosť. Významnou skutočnosťou práce lekára je jeho
zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré majú etický charakter.
Osobitosti novovekej vedy vyplývajú predovšetkým z metódy, ktorá je v jej základe a
ktorou je budovaná. Túto metódu, tento pre vedu príznačný spôsob dosahovania pravdy,
označujeme ako výskum, výskumnú metódu. Ošetrovateľstvo ako veľa iných oblastí
ľudského poznania a konania vyústilo vo svojej historickej genéze do vedeckej formy, ktorá
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je charakterizovaná predovšetkým predmetom skúmania, vedeckou metódou, jazykom,
spôsobmi získavania a realizáciou poznatkov. Ošetrovateľstvo patrí medzi vedy
spoločenské, pokladá sa za vedu reálnu a humanitnú (z hľadiska svojho predmetu) a
aplikovanú (z hľadiska svojho cieľa). Predmetom skúmania je človek ako celok, čo znamená,
že všetky parciálne výsledky výskumu sa usiluje pochopiť a interpretovať v termínoch celku,
teda holisticky. Tomu sa prispôsobuje aj celková metóda, ktorá by mala byť primeraná práve
jednotlivcovi ako bio-psycho-sociálnej bytosti s neopakovavateľným duchovným rozmerom.
Rozvoj vedecko-výskumnej bázy ošetrovateľstva sa pre poskytovanie ošetrovateľskej
starostlivosti a vzdelávania stal nevyhnutným predpokladom (Moody, 1991; Novotný, 1997).
MEDICÍNA AKO VEDA, MEDICÍNA AKO UMENIE

Medicínske vedomosti a prax sa neustále dopĺňajú a menia. Vzhľadom na to, že
žijeme v atmosfére pochybností a neistôt, naše rozhodnutia a kroky konáme na základe
pravdepodobností. Pokroky vo vedomostiach klinickej medicíny sú v našom období závislé
najmä na vedomostiach a pokrokoch profesionálnych vedcov, pre ktorých je veda povolaním
a ktorí pracujú vo vedeckých ústavoch a na lekárskych školách na celom svete.
Choroba sa totiž zriedka prezentuje v plne rozvinutom obraze, a taktiež i perspektívy
a vedomosti klinického vedca sú často neúplné. Choroba často povie svoje tajomstvá v
príčinných zátvorkách.
Každý poslucháč medicíny i lekár-klinik by mal byť familiárny a mal by precítene
poznať hĺbku slov klasickej eseje „STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA“ od Francisa Peabodyho
z roku 1927:
„Klasická medicína v najširšom zmysle slova zahŕňa osobný vzťah lekára s jeho
pacientom. Je to umenie, ktoré je síce založené na neustále sa zvyšujúcom množstve
lekárskych vedomostí, poznatkov, avšak musí obohacovať aj niečo viac, čo zostáva mimo
sféry každej vedy. Medicína ako umenie i medicína ako veda nie sú antagonistické, ale
sa navzájom neustále obohacujú i dopĺňajú. Rozdiely medzi medicínou ako vedou a
medicínou ako umením nie sú väčšie ako rozdiel medzi aeronautikou a umením lietať.
Správna medicínska prax totiž predpokladá porozumenie vied, ktoré prispievajú k štruktúre
modernej medicíny, avšak je pochopiteľné, že zvuk profesionálneho tréningu zahŕňa oveľa
širší priestor. Zatiaľ čo terapia choroby môže byť úplne neosobná, starostlivosť o
pacienta musí byť plne osobná. Význam intímneho osobného vzťahu medzi lekárom a
pacientom nemôže byť príliš akcentovaný, najmä (nielen) pre veľké množstvo premenných
príčin, na ktorých sú diagnóza a terapia priamo závislé, a neúspech mladého lekára
rozpoznať ich vzájomný vzťah spočíva v neúspechu jeho starostlivosti o pacienta. To, čo
nazývame klinický obraz, nie je iba fotografia jedinca v posteli, ale je to impresionistická
maľba pacienta obkoleseného jeho domovom, jeho prácou, vzťahmi medzi ním a jeho
príbuznými i priateľmi, jeho radosťmi, starosťami, jeho nádejami i strachom. Lekár, ktorý sa
chce starať o zdravie svojho pacienta, a pritom zanedbáva tieto skutočnosti, ktoré tvoria a
dopĺňajú vnútorný emocionálny život pacienta, je aspoň tak nevedecký, iracionálny, ako
vedec, ktorý nerešpektuje kontrolu všetkých podmienok, ktoré môžu ovplyvniť pozorovanie.
Dobrý lekár pozná svojho pacienta dôverne (skrz-naskrz) a jeho vedomosti sú starostlivo a
draho získané. Čas, sympatie a porozumenie musia byť pozitívne hodnotené, ale odmenou
musí byť pevná väzba, ktorá tvorí najväčšiu odmenu a uspokojenie v praktickej klinickej
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medicíne. Jedna z najvýsostnejších kvalít lekára je jeho ľudskosť, humánnosť,
humanita - ako tajomstvo v starostlivosti o pacienta i v prinášaní obetí pre pacienta.“
Tento hlboký osobný vzťah, hlboké vyznanie, je rovnako závažné dnes ako v čase,
kedy ho autor napísal, teda pred viac ako 80-mi rokmi. Táto skutočnosť je daná aj tým, že
medicína čím ďalej tým viac sa stáva vedeckou, a teda aj lekár dneška už nie je lekárom
včerajška, stáva sa síce vedeckejším, a aj humánnejším(?) (Novotný, 2004; Peabody,
1927; Pickering, 1977; Renöckl, 2003; Strauss, 1991).
Umenie medicíny dneška, rovnako ako včerajška, zostáva a trvá. Lekár musí
pokračovať v múdrosti a porozumení s hlbokou úctou k pacientovi ako ľudskej bytosti, ako
osobe, ako obrazu Najvyššieho. Tajomstvo úspechu v starostlivosti o pacienta je prinášanie
obetí pre pacienta!
Medicína ako mimoriadne zložitá oblasť ľudskej činnosti s veľkými nárokmi na
mentálnu činnosť často spojenú so zručnosťou, má polohu umenia a vedy súčasne.
Medicína je veda a umenie, ale aj veda a múdrosť súčasne. Môže sa rozvíjať ako sčasti
repetitívna činnosť, ale jej fundamentom vždy zostane veda a odbornosť. Lekár, ktorý veľa
vie, môže pacientovi múdro pomôcť, aj keď v medicíne vedieť ešte neznamená vždy
pomôcť. Človek je neopakovateľnou a jedinečnou bytosťou, integráciou štruktúr a funkcií
tkanív, orgánov, systémov a duševnej činnosti. Pomoc človeka človeku a lekára pacientovi je
od vekov oceňovaná viac ako iné činnosti. Snaha pomôcť korigovať poruchu, odstrániť jej
príčinu alebo zmierniť bolesť vyžaduje enormné úsilie, obrovskú šírku vedomostí a
schopností využiť vedecké poznatky spolu so zodpovednosťou za rozhodnutia, ktoré by
mohli byť osudovo nevratné, keby sa nerešpektovalo, že medicína je veda a umenie
súčasne. Veda vyžaduje vysoký stupeň vzdelania a pre umenie sú potrebné vlohy, ktoré
treba rozvíjať a obohacovať o skúsenosť. Významnou skutočnosťou práce lekára je jeho
zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré majú etický charakter. Medicína prináša nové možnosti,
nové postupy, ktoré bude možné zo strany pacienta prijať, alebo odmietnuť – prijať to, čo
bude technicky možné a ekonomicky aj ľudsky prijateľné. Doteraz je v rozhodujúcom
procese hlavným faktorom lekár. Etické je, aby pacient sám zaujal stanovisko k návrhu
lekára na možný liečebný postup. Obrovský rozmach vedeckých poznatkov a technických
možností ponúka vedcom a lekárom nové možnosti, ktoré môžu predstavovať i určité riziká.
Nie všetko, čo je technicky dosiahnuteľné, je eticky správne. Osobitné miesto má medicínska
etika v lekárskom výskume pri jeho plánovaní a konkrétnom uskutočňovaní.
Medicínske vedomosti a prax sa neustále dopĺňajú a menia. Medicína ako
mimoriadne zložitá oblasť ľudskej činnosti s veľkými nárokmi na mentálnu činnosť často
spojenú so zručnosťou, má polohu umenia a vedy súčasne. Môže sa rozvíjať ako čiastočne
repetitívna činnosť, ale jej fundamentom vždy zostane veda a odbornosť. Pomoc človeka
človeku a lekára pacientovi je od vekov oceňovaná viac ako iné činnosti. Snaha pomôcť
korigovať poruchu, odstrániť jej príčinu, alebo zmierniť bolesť vyžaduje enormné úsilie,
obrovskú šírku a hĺbku vedomostí a schopností využiť vedecké poznatky spolu so
zodpovednosťou za rozhodnutia, ktoré by mohli byť osudovo nezvratné, keby sa
nerešpektovalo, že medicína je veda a umenie súčasne. Obrovský rozmach vedeckých
poznatkov a technických možností (CT, MR, PET, USG, orgánové transplantácie a mnohé
ďalšie) ponúka vedcom a lekárom nové možnosti, ktoré môžu predstavovať i určité riziká. Nie
všetko, čo je technicky dosiahnuteľné je eticky správne! Lekár, ktorý veľa vie, môže
pacientovi múdro pomôcť, aj keď v medicíne veľa vedieť ešte neznamená múdro pomôcť.
Osobitné miesto zaujíma medicínska etika v lekárskom výskume pri plánovaní a konkrétnom
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uskutočňovaní často heroických výkonov, ktoré boli predtým nemožné a často považované
za utópiu a fantastické sny, a z uvedených dôvodov sa preto stala predmetom všeobecného
a mimoriadne veľkého záujmu. V súčasnosti v popredí mimoriadneho záujmu je bioetika, čo
nie je iba nový názov pre medicínsku etiku. Bioetika znamená viac, zamýšľa sa nad zmyslom
existencie jedinca, študuje hierarchiu hodnôt, všíma si dôstojnosť ľudskej osoby a jej
základné práva. Bioetika sa prelíňa ako zlatá niť všetkými oblasťami medicíny – diagnostika,
terapia, lekársky výskum, klinické sledovanie nových liečiv a pod. Je totiž potrebné
poznamenať, že choroba a teda aj diagnostika a terapia predstavujú hlboký zásah do života
človeka a často ho stavajú až na okraj fyzických a psychických síl. Choroba sa totiž nie vždy
prezentuje v plnom a rozvinutom obraze, a v dôsledku toho i perspektívy a vedomosti klinika
i klinického vedca sú často neúplné. Choroba totiž často povie/napovie svoje tajomstvá
v príčinných zátvorkách a iba ten, kto je pripravený môže byť úspešný. Medicína ako
umenie i medicína ako veda nie sú vo svojej podstate antagonistické, ale sa navzájom
neustálne obohacujú a dopĺňajú. Terapia choroby môže byť totiž úplne neosobná, avšak
starostlivosť o pacienta musí byť plne osobná. Jedna z najvýsostnejších kvalít lekára, i lekára
súčasnosti, by mala byť (je) jeho ľudskosť, humánnosť, humanita – ako tajomstvo
v starostlivosti o pacienta i v prinášaní obetí pre pacienta. Lekár si musí byť vedomý že
existujúce pokroky v klinickej medicíne často predkladajú pred klinika – terapeuta nové
seriózne problémy. Jedna z mimoriadne dôležitých kvalít potrebných pre lekára dneška je
jeho schopnosť predvídať, teda nepoužívať zbytočne a nadmerne heroické terapeutické
postupy (medzi ktoré patria i farmakoterapeutické postupy) najmä vtedy ak to nie je
potrebné, ba úplne zbytočné, iba zo zvedavosti a kuriozity. V diagnostickej
a terapeutickej praxi by malo byť trvale platné conditio sine qua non, teda nikdy
neaplikovať postupy, ktoré slúžia iba na istotu!!! Malo by byť trvale platné, nielen iba
v súčasnosti, že musíme študovať tak skutočnú podstatu choroby, ale taktiež kultivovať aj
náš vlastný vzťah ku každému pacientovi. Z toho teda plynie veľké etické memento, etický
imperatív pre nás všetkých, že medicína súčasnosti, podobne ako aj minulosti i budúcnosti je
skutočne vedou i umením súčasne. Nie je to iba repetícia našich vedomostí a skúseností,
profesionálnej zručnosti, ale je to i láska a takt, tolerancia, etika na všetkých úrovniach.
Medicína je našim výsostným poslaním, je to služba blížnym, je to sväté krédo pre každého
z nás, ktoré nás musí motivovať byť stále lepšími.
OŠETROVATEĽSTVO AKO UMENIE A VEDA

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, SZO) v koncepcii dokumentu ZDRAVIE
PRE 21. STOROČIE potvrdzuje ošetrovateľstvo ako integrovanú vednú disciplínu a
humanitnú vedu, a teda priznáva, že sestry a pôrodné asistentky predstavujú potenciálny a
najdôležitejší prínos do oblasti zdravia jednotlivcov i skupín. Tento predpoklad vychádza tak
zo skutočnosti, že sestry tvoria najpočetnejšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov, ako aj z
neustále sa zvyšujúcich požiadaviek na zdravotnícku starostlivosť vzhľadom na civilizačnú
záťaž populácie (pribúdajúci počet predovšetkým chronických ochorení, starnutie populácie a
v dôsledku toho zvyšovanie nákladov na nemocničnú starostlivosť). Od sestier sa očakáva,
že na tieto zmeny budú reagovať a budú pripravené plniť nové úlohy pri zabezpečovaní
komplexnej
individualizovanej
ošetrovateľskej
starostlivosti
v transformovaných
zdravotníckych zariadeniach i v komunite (Balcar, 1983; Anzenbacher, 1994; Beauchamp,
Childress, 2000). Sestra musí získať také poznatky, aby bola dostatočne flexibilná,
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kompetentná a zodpovedná za svoju prácu. Na základe uvedených skutočností musí mať
ošetrovateľstvo svoju jasnú filozofiu. Ošetrovateľstvo ako odbor musí byť vedecky podložené
a ošetrovateľské povolanie sa musí formovať na vedeckých základoch. Ošetrovateľstvo,
podobne ako medicína, je múdrosť, láska a pomoc súčasne. V súčasnosti sa ošetrovateľstvo
začína hľadať, formovať ako veda, ktorá sestre poskytne múdrosť, ale aj ako umenie, ktoré
v nej rozvinie cit, lásku, vlohy, invenciu, vôľu a schopnosť pomáhať. Ošetrovateľstvo,
podobne ako medicína, je veda a umenie súčasne. Symbióza oboch dimenzií umožní sestre
veľmi účinne pomôcť človeku v zdraví i v chorobe, zabezpečí mu ľudské istoty i v tých
najbolestnejších, najsmutnejších, no zároveň i najradostnejších chvíľach života. Sestra ako
nositeľka ošetrovateľského povolania by teda mala byť vzdelaná, emocionálne a sociálne
zrelá a pozitívne orientovaná starať sa o druhých, teda tých, ktorí potrebujú pomoc. Sestra
predstavuje v spoločnosti určitý model, ktorý svojou rozhľadenosťou, praktickými (praktickým
pôsobením) zručnosťami, odbornými vedomosťami a ľudskou ochotou tvorí jednu z
najzdravších súčastí sociálneho prostredia. Vyplýva to i z toho, že tak lekár ako i sestra sú
tými osobami, ktoré majú príležitosť byť tak pri zrode života, ako aj jeho terminácii
(Bláha, 1990; Haškovcová, 1994; Kern, 2000; Braunwald et al., 2001). Ošetrovateľstvo
ako odbor musí byť teda vedecky podložené a ošetrovateľské povolanie sa musí formovať
na vedeckých základoch. Vedecký podklad ošetrovateľstva je teda jedným z východísk na
jeho napredovanie. Ošetrovateľstvo sa teda musí utvárať na princípoch:
- ako behaviorálna veda a umenie s holistickým princípom k človeku;
- nielen ako činnosť, ale i ako proces zložený z interaktívnych a determinujúcich
dimenzií.
Ošetrovateľstvo by teda malo zahŕňať tak odbornú starostlivosť o pacientov, ako aj
komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zdraví i počas choroby o všetky vekové skupiny.
Ošetrovateľstvo vychádza z úzkej spolupráce s medicínou, medicínu nenahrádza, navzájom
sa dopĺňajú. Z uvedeného teda plynie, že ošetrovateľstvo nepredstavuje len praktické
ošetrovateľské postupy, ale vo svojej činnosti predstavuje zložitý myšlienkový proces.
Ošetrovateľský proces podmieňujú preventívne, diagnostické a terapeutické princípy a
východiská jednotlivých medicínskych odborov, ale aj psychické, sociálne, etické, humánne,
spoločenské, ekonomické, organizátorské, technické a iné podmienky starostlivosti o
zdravie. Z uvedeného vyplýva aj skutočnosť, že ošetrovateľstvo má svoje všeobecné, ale i
jedinečné úlohy, z čoho ďalej vyplýva aj množstvo rôznych definícií:
- „Ošetrovateľstvo je humanitná veda, a teda jej schopnosti a prax sa zakladajú na
vedeckých poznatkoch. Ošetrovateľská prax má nezávislé a kooperatívne funkcie,
ktoré pomáhajú jedincom, skupinám a rodinám dosiahnuť optimálny biologický,
sociálny, osobný a duchovný stav.“
- „Ošetrovateľstvo má pomáhať chorým i zdravým vykonávať činnosti, ktoré
prospievajú zdraviu, uzdravovaniu alebo zabezpečeniu pokojnej smrti, ktoré by
vykonávali sami bez pomoci, keby mali potrebnú silu a vedomosti. Podobne je úlohou
sestier pomôcť chorým, aby získali čo najrýchlejšie sebestačnosť.“
- „Ošetrovateľstvo je integrovaná vedná disciplína, ktorej hlavným poslaním je
vhodnými metódami systematicky a všestranne uspokojovať individuálne potreby
človeka spôsobené chorobou a pomáhať tým, ktorí sa sami o seba nemôžu, nevedia
alebo nechcú starať.“
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Na základe uvedených najčastejších definícií môžeme stanoviť tento záver:
- „Ošetrovateľstvo je náuka o uspokojovaní potrieb jedincov a skupín vzhľadom na ich
stav zdravia a podmienky prostredia.“
Táto definícia obsahuje tak metaparadigmatické koncepcie ošetrovateľstva (osoba,
zdravie, prostredie), ako aj jeho integrujúce zameranie na uspokojovanie potrieb.
Ošetrovateľstvo zahŕňa veľký rozsah a rôzny odborný stupeň činností. Ošetrovateľstvo ako
jedna z najrozšírenejších činností ľudskej spoločnosti si vyžaduje najmä v súčasnosti
vedecký prístup. Základnou otázkou, conditio sine qua non, pre každý vedný odbor je
stanovenie predmetu vedeckého bádania. Z uvedeného teda plynie, keďže ošetrovateľstvo je
integrovaná vedná disciplína, humanitná veda, jeho predmetom je skúmať ošetrovateľské
aspekty starostlivosti o jedinca a skupiny, teda interakcie a determinácie medzi osobou,
zdravím a prostredím, ktoré vznikli na základe požiadavky uspokojovania potrieb. Činnosť
ošetrovateľstva je obsahovo i zameraním rozmanitá, preto bolo potrebné rozčleniť ho z
hľadiska jeho zamerania na oblasti pôsobnosti. V súčasnosti, i keď členenie je logické,
nemožno povedať, že ide o vedecky podloženú štruktúru a systém ošetrovateľských
disciplín. Ide skôr o pracovnú orientáciu v odboroch ošetrovateľstva s tým, že
ošetrovateľstvo ako vedná disciplína sa hľadá, je na počiatku. Ide o proces dynamický.
Jeho odbory sa trvale, neustále vyvíjajú. Ošetrovateľstvo, ako nová, dynamická vedná
disciplína podlieha taktiež, podobne ako iné vedné odbory, zmenám, ktoré sú výsledkom
pôsobenia tak premien v oblasti medicíny a v systéme zdravotnej starostlivosti, ako aj
prudkého dynamického rozvoja spoločnosti. Táto skutočnosť, nové techniky, civilizačné
choroby, je hnacím motorom nových poznatkov, a teda aj nových vedných disciplín
(Novotný, 1997; Novotný, 1998; Novotný, 1999; Novotný, Šteňo, Novotný, 1999;
Novotný, Novotný, 1999).
Ošetrovateľstvo ako multidisciplinárny odbor nadväzuje takmer na všetky medicínske,
najmä na klinické a humanitné odbory, pretože zasahuje do oblasti prevencie, diagnostiky,
terapie, upevňovania a obnovy zdravia, ako aj psychosociálnej a výchovnej starostlivosti.
Poznatky z jednotlivých vedných disciplín ošetrovateľstvo nielen využíva, ale ich tvorivo
rozpracúva a pretvára priamo v závislosti od potrieb ošetrovateľskej teórie a praxe.
Ošetrovateľstvo svojím univerzálnym charakterom, ktorý vyplýva z mnohostrannej
podmienenosti jeho predmetu, má hlboké vzájomné vzťahy k iným vedám, ktoré mu
poskytujú nevyhnutný materiál na analýzu ošetrovateľskej starostlivosti a jej účinnosti na
zdravie. Vzťah ošetrovateľstva k týmto vedám nadobúda formy zákonitej závislosti a
podmienenosti. Ošetrovateľstvo možno charakterizovať ako multidisciplinárny odbor,
ktorý je do značnej miery determinovaný výsledkami príbuzných odborov.
Ošetrovateľstvo rozdeľuje potreby na biologické, psychosociálne a duchovné, ktoré sú jeho
východiskovými vednými odbormi, teda:
- jednotlivé medicínske disciplíny, v ktorých ošetrovateľstvo pôsobí, čerpá z nich
poznatky o etiológii, patogenéze a symptómoch (prejavoch) chorôb, o prevencii,
diagnostike a terapii;
- humanitné disciplíny, predovšetkým tie, ktoré pomáhajú ošetrovateľstvu skúmať
psychosociálne, duchovné a kultúrne potreby človeka. Ide najmä o tieto disciplíny:
antropológiu, psychológiu, sociálnu psychológiu, etiku, bioetiku, estetiku,
komunikáciu, filozofiu, etnológiu, andragogiku, religionistiku a mnohé ďalšie.
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VEDA A VEDECKÝ VÝSKUM
Veda je inštitucionalizovaná ľudská činnosť.
„Žiadny vedec nemôže mať, a ani nemôže žiadať záruky, že jeho úsudky, závery, nebudú v
budúcnosti opravené, resp. vyvrátené. Môže však dúfať, že stanoví dostatočne platné a
významné vzťahy medzi skutočnosťami, ktoré i keď budú vyvrátené, poslúžia ako základ
objavov nových skutočností a nových súvislostí.”
J. D. Bernal
Poznanie objektívnej reality je mimoriadne zložitý proces, ktorý má množstvo úskalí a
v zásade poznáme štyri spôsoby poznania, resp. spôsoby fixovania presvedčenia:
metóda tradície: ľudia opakovane veria určitej „pravde“ preto, že sa za pravdu niekedy i
dlhšiu dobu považuje, je často opakovaná, odvodzujú sa z nej často „pravdy“ nové ako z
určitého axiómu. Je neustále opakovaná a vyslovovaná bez ohľadu na to, že seriózny
výskum už často dokázal, že neexistuje, alebo aspoň dokázal jej obmedzenú platnosť (napr.
mechanické učenie bez akýchkoľvek tvorivých návykov vyvoláva často pocit tzv. „naučenej
bezmocnosti“);
metóda autority: toto poňatie vychádza z uznávania pevne vymedzených názorov vedcov a
ďalších ľudí, ktorí sú považovaní v danej vednej oblasti za autority, ako aj často z autority
ideológie, viery a pod. Je nutné zdôrazniť, že za určitých podmienok môže autorita pomôcť
posunúť veci dopredu, avšak nesmieme zabudnúť, odmietnuť, že za iných podmienok, práve
naopak, môže byť brzdou pokroku! Je to z dôvodu, že vedec nie je schopný prekonať bariéru
autority. Skutočne kreatívny človek môže tvrdenie autorít, renomovaných vedcov považovať
maximálne za istú orientáciu v danej problematike, avšak sa nesmie báť vysloviť iný názor,
alebo nájsť alternatívu v okamihu, keď pocíti, zistí pochybnosť o pravdivosti tvrdení, ktoré
vyvracajú novozistené fakty;
metóda a priori, metóda intuície: metóda intuície je síce rozumová metóda, je v zhode s
rozumom, ale vždy nemusí byť v zhode s našimi doterajšími skúsenosťami. Často je
obtiažne určiť, o čí rozum ide. Niekedy dochádza k podobnému typu poznania v diskusii a
konfrontácii rôznych stanovísk, inokedy sa vychádza z tzv. predpokladu samozrejmosti
určitého tvrdenia. V takomto prípade sa však tento spôsob poznania blíži k obyčajnému
prijatiu tradície;
metóda vedy, vedecká metóda: vedecká metóda na rozdiel od všetkých predchádzajúcich
metód umožňuje a priamo predpokladá schopnosť sebakorekcie. Vedecké poznanie totiž
prekračuje hranice všetkých prechádzajúcich metód tým, že jeho objektivita je zaisťovaná
systémom zberu údajov, ich korektným spracovaním, analýzou, hľadaním kauzálnych
väzieb, tvorbou teórií a ich sebakorekciou novým overovaním často rovnakými alebo
alternatívnymi metódami za podobných, alebo zmenených podmienok (Novotný, 1997;
Novotný, 2001; Novotný, 2003; Dolista, 2004; Novotný, 2005).
Novoveká veda je inštitucionalizovaná ľudská činnosť, zameraná na metodické
získavanie systému nových pravdivých poznatkov (systém všeobecných poznatkov) o
jednotlivých oblastiach skutočností, ktorý je vyjadrený špecifickou terminológiou a ktorého
cieľom je opis, vysvetlenie a predvídanie javov v daných oblastiach. Samozrejme máme na
mysli predovšetkým novodobú podobu vedy, pričom z dôvodov nadmernej zložitosti
samotného fenoménu vedy, nepokladáme túto definíciu za vyčerpávajúcu. Podobne ako
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existujú i ďalšie definície vedy, nachádzame aj viaceré definície vedeckého výskumu.
„Vedecký výskum je systematické, kontrolované, empirické a kritické skúmanie hypotetických
výrokov o predpokladaných vzťahoch medzi prirodzenými javmi.“ Z tejto definície je potrebné
akcentovať niektoré skutočnosti, že sa jedná o systematické skúmanie (1), (na rozdiel od
predchádzajúcich typov poznania sa tu nestretávame s nahodilosťou, ale so systematickým,
premysleným prístupom k poznaniu), (2) ďalším rysom vedeckého poznania je kritickosť a
sebakontrola, overenie a nové potvrdenie už zistených poznatkov, ba dokonca (3)
hyperkritickosť k vlastným i cudzím výsledkom, čo zaväzuje vedca k precíznosti, presnosti,
jasne vymedzenému prístupu, ako aj k tomu, aby výskumná situácia bola prísne
kontrolovaná.“ Veľmi diskutovanou otázkou je obmedzenie vedeckého výskumu iba na
kritické overovanie hypotetických výrokov o skúmaných vzťahoch medzi prirodzenými javmi.
Je samozrejmé, že mnohé výskumy sú podobného charakteru. Je však potrebné
poznamenať, že veľmi často vzniknú veľké objavy bez stanovenia hypotéz! Veľmi často
vzniknú pri riešení iných pôvodne vytýčených hypotéz. Veľmi často diskutovanou otázkou je
empirický výskum najmä v spoločenských vedách, kam patrí aj ošetrovateľstvo. Zriecť sa
totiž kognitívnych výkonov alebo ich zanedbať je pre výskumníka, ktorý hľadá pravdu,
prakticky nemožné. Súčasne však na rozdiel od behavioristov by sme nemali zabúdať ani na
prežité otázky chovania ako zdroja poznania. Obe tieto stránky sú súčasťou jediného celku a
tvoria dva uhly pohľadu na rovnakú realitu. Tento prístup, ktorý sa vymyká čisto
scientistickému poňatiu, súčasne nepostuluje nutnosť iba popisu javov, ale umožňuje aj ich
analýzu a interpretáciu. Umožňuje taktiež hlbšie poznanie podstaty javov, čo je predpoklad
na to, aby sme týmto javom rozumeli a nie ich iba popisovali. Procesy tvarového vnímania,
ktoré nie sú spracované logicko-racionálnym uvažovaním, patria do ľudskej empírie, a teda
by nebolo správne, aby sme ich vyraďovali z empirického poznania a taktiež z vedeckého
poznania. Keby sme totiž chápali empirický výskum v klasickom scientistickom ponímaní,
museli by sme metódy empirického výskumu v sociálnych vedách redukovať iba na princípy
používané v prírodných vedách, kam patrí aj medicína. Svoju legitimitu by za týchto okolností
stratili rôzne metódy a techniky používané napr. v etnografii, ďalej pozorovanie (ak
nechceme zostať iba pri popise, ale chceme aj interpretovať), resp. psychosémantické
techniky a mnohé ďalšie, ktoré sú v tej či inej miere postihované inými prístupmi, ako iba
tými, ktoré dovoľujú iba presné meranie a logicko-racionálnu analýzu. Týmto by sme výrazne
obmedzili možnosti nášho záujmu po podstate, ale aj po zmysle skúmaných javov, ktoré by
mohlo byť odkázané za hranice vedeckého poznania v čisto scientistickom poňatí. Týmto
spôsobom sa naše chápanie emipirického výskumu významne rozširuje. Nejde však o
rozšírenie bezbrehé (bez hraníc). Ukazuje sa, že aj takto ponímaný empirický výskum má
svoje limity a hranice. Sú oblasti, do ktorých môžeme preniknúť maximálne sprostredkovane.
Seriózny vedec, bádateľ sa nesnaží preklenúť nevedomosť, ktorá plynie z obtiažneho
uchopenia určitého javu alebo celej oblasti javov, iba jednoduchou špekuláciou. Vedec
radšej konštatuje, že na základe empirického výskumu (hoci ponímaného v širšom zmysle
slova) nie je možné predložiť o danom jave objektívne overiteľné údaje, ktoré by boli možné
interpetovať vedeckými metódami. Pre vnímanie vedeckého poznania je dôležitý jeden
aspekt, cieľom vedy a vedeckého výskumu je hľadanie pravdy. Iba pravda, totiž, nie je
jediným cieľom vedy. Čo hľadáme, je totiž viac ako iba pravda, hľadáme zaujímavú pravdu,
hľadáme pravdu, ktorá dosahuje vysoký stupeň, vysokú úroveň vysvetľujúcej sily. Veda
neodhaľuje iba jednoduché pravdy reálneho života. Odhaľuje „zaujímavé pravdy“, ktoré
dosahujú vysoký stupeň poznania, teda také, ktoré objavujú podstatu problému, objavujú
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povrchným vonkajším pohľadom nejasné vzťahy medzi premennými, prenikajú do podstaty
skúmaných javov. V tom tkvie taktiež rozdiel medzi vedeckým poznaním a inými druhmi
poznania. V žiadnom prípade nie je možné hovoriť o vedeckom poznávaní v tých prípadoch,
kedy sa zriekneme pokusu o skúmanie faktov, ich väzieb, kauzálnej previazanosti javov a ich
logickoracionálnej interpretácie. Naproti tomu čisto scientistický prístup odmieta čokoľvek, čo
nebolo presne a objektívne zistené, spracované logicko-racionálnym spôsobom, eventuálne
kvantifikované. Scientistický prístup nerešpektuje skutočnosť, že každý jedinec je naprosto
neopakovateľná individualita, preto aj akýkoľvek výskum zameraný na človeka je vždy
určitým zjednodušením, je redukcionistický, avšak kvantifikovateľný. Žiadny empirický
výskum preto nemôže úplne uchopiť všetky premenné, ktoré charakterizujú daného jedinca,
podobne aj vplyvy, ktoré pôsobia na utváranie jeho osobnosti. Snahou vedcov je maximálne
vysvetliť a porozumieť skúmané javy. Vedu však robia iba ľudia, a to sa prejavuje tak na
výbere výskumných prostriedkov, ako aj pri hodnotení a interpretácii dosiahnutých výsledkov
pozorovaní (Novotný, 1997; Novotný, 2001; Novotný, 2003; Dolista, 2004; Novotný,
2005).
„Umelec sa sám odhaľuje vo svojom diele, vedec sa v ňom skôr skrýva, ale je v ňom.
Historici vedy musia porozumieť predovšetkým človeku, ak chcú plne porozumieť pokroku
vedy. Obraz vedca, ktorý si vytvára verejnosť, nebol a nie je lichotivý, zdôrazňuje sa
chladnosť vedcov, odstup, objektivita pri popisovaní ich pozorovaní. V skutočnosti tvorivý
vedec je veľmi hlboko emocionálne i osobne vnorený do svojej práce, nachádza sa v nej
celý“.
A. Roe

Veda je tvorivý, kontinuálny proces, ktorý je nevyčerpateľný. Vedu však robí
konkrétny človek so svojimi predsudkami, ilúziami, pochybnosťami, ale i so svojimi
interpretáciami výskumných zistení. Práve táto skutočnosť môže významným spôsobom
ovplyvniť skreslenie výsledkov výskumu. Je teda potrebné uviesť niektoré podmienky, ktoré
zmenšujú pravdepodobnosť nešetrného zaobchádzania so zistenými faktami. Uvedieme
niektoré odporúčania, možno aj varovania tým, ktorým je poznaná pravda nadovšetko drahá:
- Seriózny vedec musí uprednostňovať fakty; pokiaľ sa dostanú pri výskume do
rozporu idey s faktami, seriózny vedec musí uprednostňovať získané fakty. Musíme
rozoznávať medzi faktami a ideológiou. Ideológia má samozrejme vplyv na vedu a
výskum. Akákoľvek ideológia vníma vedu skôr ako podporný systém, ktorý má hľadať
a vyberať fakty, ktoré potvrdzujú danú ideológiu ako oprávnenú a pravdepodobne i
jedine možnú.
- Každý výskum je iba mozaikou, malou etapou, vo veľkom procese hľadania pravdy:
veda je kontinuálny ľudský proces. Každý objav, hoci aj najsignifikantnejší, býva po
určitom čase prekonaný novým hlbším poznaním pravdy. Cesta vedy je trnistá, nie je
vždy posypaná kvetmi, nie je vždy jednosmerná a jednoznačná. Cesty k poznaniu
pravdy sú mnohoraké. Pre vedca nie je jednoduché poznanie, že poňatie jeho
výskumu sa dostalo do slepej uličky. Preto veľmi často hrozí nebezpečenstvo, že sa
bádateľ vedome, alebo ešte častejšie nevedome, snaží úspešne ukončiť výskum
pozitívnymi výsledkami.
- Aj negatívne zistenie je zistenie, je významným poznatkom. Ani najsignifikantnejšie
výsledky neprinášajú nikdy úplnú odpoveď na všetky položené otázky. Pocit
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„velikášstva“, že všetko vieme, nás opustí vtedy, alebo začne opúšťať vtedy, keď
začneme seriózne pracovať a hľadať nielen povrchné, ale hlbšie odpovede na otázky,
porozumieť skúmanú podstatu javov. Čím serióznejšie a hlbšie prenikáme do
podstaty vecí a ich súvislostí, tým viac zisťujeme, že sme konfrontovaní so stále
zložitejšou spleťou problémov. Naše skúmanie je súčasťou nekončiaceho sa procesu
hľadania a poznávania, nie absolútneho poznania a zistení. Veľmi často najmä
začínajúci vedci bez dostatočných skúseností sa snažia za každú cenu získať
pozitívne výsledky, ktoré potvrdia ich ciele, resp. hypotézy. Toto je v poriadku, kým v
záujme „veľkej snahy“ nezamlčujú negatívne zistenia. Je nutné podčiarknuť,
akcentovať(!), že aj negatívne zistenie je zistenie, ktoré posúva vedecké pozanie
dopredu.
Pre seriózny výskum je typický jasný metodický prístup: poznať podmienky, použité
metódy, spôsob spracovania, usporiadanie, validita a relabilita, citlivosť metód je
podmienkou seriózneho výskumu. Je conditio sine qua non pre seriózny výskum, že
musí obsahovať všetky uvedené skutočnosti, aby bol reprodukovateľný, pri dodržaní
prísne stanovených podmienok aj inými vedcami, v iných laboratóriách.
Conditio sine qua non, samozrejmosťou pre vedca, vedeckého pracovníka by mala
byť nezávislosť uvažovania a myslenia: jednou zo základných vlastností seriózneho
vedeckého pracovníka je istá dávka pochybností, a to aj o vlastných výsledkoch.
Práve pochybnosť o autoritách, teóriách, ale i svojom vlastnom skúmaní neposkytujú
príležitosť na sebauspokojenie, sú totiž hnacím motorom, sú základom tvorivého
nepokoja. Z hľadiska vývoja vedy je dôležitý pojem vedeckej paradigmy. Paradigma,
v danej historickej situácii je predstavovaná ako súbor teórií, alebo i jedna vedúca
teória, ktorá v danom období určuje spôsob riešenia vedeckých problémov. Nové
vedecké poznatky môžu postupne arodovať existujúcu, vedúcu, paradigmu, v
dôsledku čoho môže dôjsť k vedeckej revolúcii, ktorá síce neuvoľňuje priestor pre
nové samostatné tvorivé výboje, ale vytvára novú paradigmu, ktorá opäť ovplyvňuje
po určitú dobu, v určitej etape spôsob vedeckého myslenia a bádania. Mimoriadne
cenná je schopnosť nenechať sa zviazať vedeckými paradigmami určitého
historického obdobia. Ich prekonanie totiž skýta nádej nového vedeckého poznania,
priblíženie sa vedeckej pravde (Novotný, 1997; Novotný, 2001; Novotný, 2003;
Dolista, 2004; Novotný, 2005).
Vedecký pracovník, výskumník by nemal byť otrokom, zajatcom svojho očakávania:
je veľmi časté vo výskume, že vedec pristupuje k riešeniu určitého problému na
základe platnej teórie, vytvára si určitú predbežnú predstavu o skúmanej oblasti,
skúmaných javoch, osobách a pod. Výskum i občas podvedome smeruje k
potvrdeniu pôvodných cieľov, hypotéz, dochádza k tzv. sebasplňujúcej predpovedi.
Pozitívny variant tohto efektu sa označuje aj Pygmalion efekt, alebo v poslednej dobe
ako Galatea efekt. Oba názvy majú svoj pôvod v gréckej mytológii. V oboch
prípadoch ide o pozitívny variant sebasplňujúcej predpovede; negatívny variant tejto
predpovede sa označuje pojmom Golem efekt. Negatívne očakávanie vedie často
k negatívnym dôsledkom.
Každý seriózny výskum má obmedzenú platnosť záverov: nie vždy vedec popisuje
spôsob získania výsledkov, tieto často zovšeobecňuje. Dosiahnuté výsledky a teda i
závery platia pre dané podmienky, súbor. Niekedy sa dosiahnuté výsledky
zovšeobecňujú iba na obmedzenú skupinu, niekoľko málo prípadov, jedincov.
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Každý výskum je vždy zjednodušením zložitej reality: vo vedeckom výskume sa
používajú zjednodušené modely reality. V spoločenských vedách, kam patrí aj
ošetrovateľstvo, pre ktoré je príznačný výskum javov spojených so svetom človeka a
jeho spoločenstvami, je zložitosť vzájomne sa ovplyvňujúcich premenných oveľa
zložitejšia v porovnaní s ktorýmkoľvek iným vedným odborom, najmä vedami
prírodnými.
Seriózny vedecký výskum rieši problematiku z viacerých zorných uhlov: výskum
v spoločenských vedách predstavuje vždy veľmi zložitý súbor premenných a ich
vzájomné väzby, ktoré nie je možné poodhaliť iba jednou metódou alebo technikou.
Vo vedeckom výskume je potrebné použiť viaceré metódy na sledovanie problému;
ak použijeme iba jednu metódu nevyvarujeme sa jednostranného pohľadu a tým aj
skreslených záverov. Problémom je vždy veľkosť súboru. Taktiež je to kvantifikácia
výsledkov, ktorá je prvoradá v „tvrdom výskume“.
Dôležitá je opatrnosť pri formulovaní záverov, ktorá je potrebná a nie je na škodu:
vážnou chybou je snaha dospieť vždy k pozitívnym záverom. Je niekoľko skutočností,
ktoré majú za následok uvedenú chybu: hľadanie kauzality (práve toto prianie býva
otcom myšlienky); zdanlivo vedeckejšia je štatistická analýza; simplifikácia záverov
(snaha nájsť vysvetlenie za každú cenu); porovnávať neporovnateľné (staré a nové
výsledky). Takýto postup pôsobí síce „ornamentálne“ a „originálne“, avšak v
skutočnosti je prejavom neserióznosti a chyby v myslení (Peabody, 1927; Pickering,
1977; Strauss, 1991; Renökl, 2003).
Hľadanie zákonov a zákonitostí v spoločenskom výskume: zákon určuje všeobecnú
platnosť závislostí, procesov, javov a ich vlastností za určitých, presne popísaných,
definovaných podmienok, vnímame ho ako všeobecnú výpoveď vedeckej teórie.
Napr. v prírodných vedách poznáme zákon o zachovaní hmoty a energie, zákon
gravitácie a iné. V spoločenských vedách je obtiažne formulovať zákony podobného
typu(!) aj vzhľadom na variabilitu premenných, ktoré v procese pôsobia. Nie je celkom
možné jednoznačne definovať podmienky jeho absolútnej, bezpodmienečnej
platnosti. V spoločenských vedách, a teda v spoločenskom výskume, je potrebné
hľadať zákonitosti, a nie zákony. Zákonitosť je v tomto ponímaní zistená väzba medzi
rôznymi premennými, ktorá je platná pre štatisticky významnú časť jedincov v pevne
definovaných podmienkach (Novotný, 1997; Novotný, 2003).
V ošetrovateľstve (výskum v ošetrovateľstve i ošetrovateľský výskum) je perspektívny
tímový interdisciplinárny prístup: ošetrovateľstvo úzko spolupracuje s inými vednými
odbormi, najmä s medicínou. Medicína je veda a umenie, uvedené skutočnosti nie sú
antagonistické, ale sa navzájom dopĺňajú a nevylučujú. Podobne môžeme hovoriť aj
o ošetrovateľstve, avšak s tým, že toto si hľadá svoju tvár. Patrí medzi dynamické
odbory. Ošetrovateľstvo patrí medzi spoločenské vedné odbory, keďže aplikuje
holistický princíp, za úlohu má pomôcť človeku, teda skúma človeka v jeho
celostnosti a jedinečnosti. Pritom jednoznačne potrebuje iné odbory, ako napr. na
prvom mieste medicínu, podobne aj ďalšie: fyziológiu, patofyziológiu, etiku,
antropológiu, históriu, estetiku, etnológiu, andragogiku, filozofiu, religionistiku a
mnohé iné. Univerzálnosť sestry nespočíva v tom, aby obsiahla všetky odbory, ale
aby sa naučila odbory používať a utilizovať. Optimálnym riešením sestryvýskumníčky je spojenie viacerých odborov na skúmanie jedinečnosti človeka, ako
indivídua, ktoré je neopakovateľné.
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Etika v ošetrovateľstve, vo výskume v ošetrovateľstve a ošetrovateľskom výskume:
každý výskum, ktorý sa vykonáva s ľuďmi a na ľuďoch, má svoje etické limity
(Mengele v táboroch smrti!). Tieto limity sú najčastejšie sprevádzané v súvislosti
s rešpektovaním intimity ľudského myslenia, citov, názorov a pod. Jednou z
dôležitých otázok je forma prezentácie výsledkov výskumu. Iným aspektom je forma
uskutočnenia sledovaní, citlivosť voči subjektu, na ktorom sa uskutočňuje výskum
v spoločenskovedných odboroch. Je totiž nutné akcentovať, že sledovanie môže mať
aj negatívne stránky na jedinca v sledovaní. Musí byť vzájomný súlad medzi
sledovaným subjektom a výskumníkom. Informovaný súhlas, súhlas zástupcov,
vedeckosť a profesionalita výskumníka, to sú všetko otázky, ktoré veľmi súvisia
s výskumom na človeku. Systém sledovania, pracovné postupy by mali byť vopred
odsúhlasené etickými komisiami, nakoľko jedinečnosť subjektu je kľúčová
(Anzenbacher, 1994; Novotný, 1997; Novotný, Šteňo, Novotný, 1999; Dolista,
2004).
Objektivita a zanietenosť vedca pri hľadaní zákonitostí v spoločensko-vednom
výskume: je nepopierateľné a nezanedbateľné, že zanietenosť vedca je kľúčovou
otázkou pri hľadaní vedeckej pravdy, ako aj hľadaní zákonov a zákonitostí. Výskum je
správny vtedy, keď je dobrodružstvom ducha, vedca musí fascinovať hľadanie
zákonov a zákonitostí. Je však nebezpečím ak zanietenosť vedca prerastie do
emocionality, ktorá nadobudne svoj vrchol nad racionálnym prístupom pri riešení
vedeckého problému. Táto skutočnosť totiž hraničí veľmi často aj u seriózneho vedca
v podvedomom subjektivizme pri analýze získaných údajov a ich interpretácii. Je
nutné, conditio sine qua non, kategorickým impratívom, čo najmenej zanášať
emocionálne aspekty do vedeckého výskumu, pritom však je potrebné mať na
pamäti, že aj vedu robia iba ľudia!
„Je veľkou chybou, že mnoho ľudí premýšľa iba málo dní,
nad akým problémom budú pracovať. Potom vytrvalo pracujú dva roky
a všetko napíšu za mesiac. Mali by však venovať približne rovnaké úsilie
všetkým trom úlohám: výberu témy, vlastnej práci
a spísaniu-zhrnutiu výsledkov.“
E. Haber

Záver
Vedecká práca je motorom činnosti medicíny a ošetrovateľstva. Konečným kritériom pravdy
je prax. Veda posúva dopredu aj prax a podobne prax poskytuje invenciu pre vedeckú prácu.
Teória i prax sa navzájom obohacujú. Musíme akcentovať, že teória bez praxe je slepá,
avšak prax bez teórie je hluchá. Conditio sine qua non v profesnej činnosti, a teda i vo
vedeckej práci, ba i v každodennej činnosti, je etika. Etika teda aplikuje všeobecné etické
normy, tzv. etický kódex, na konkrétnu profesnú činnosť. Hovoríme teda o etike vedca,
zdravotnej sestry, lekára, univerzitného učiteľa, sudcu, novinára, ba i jednoduchého človeka.
Veda vyžaduje vysoký stupeň vzdelania a pre prax sú potrebné vlohy, ktoré treba rozvíjať a
obohacovať o skúsenosť. Obrovský rozmach vedeckých poznatkov a technických možností
ponúka nové možnosti, ktoré však môžu predstavovať i určité riziká. Nie všetko, čo je
technicky dosiahnuteľné, je eticky správne. Správna medicínska prax totiž predpokladá
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poznanie vied, ktoré prispievajú k štruktúre modernej medicíny, avšak je pochopiteľné, že
zvuk pofesionálneho tréningu zahŕňa oveľa širší priestor. Zatiaľ čo terapia choroby môže byť
úplne neosobná, starostlivosť o pacienta musí byť plne osobná (Anzenbacher, 1994;
Novotný, 1997; Novotný, Šteňo, Novotný, 1999; Dolista, 2004). Jedna z najvýsostnejších
kvalít lekára i sestry je ľudskosť, humánnosť, humanita – ako tajomstvo v starostlivosti o
pacienta i v prinášaní obetí pre pacienta. Ošetrovateľstvo musí mať svoju jasnú filozofiu a
ošetrovateľstvo ako odbor musí byť vedecky podložené a ošetrovateľské povolanie sa musí
formovať na vedeckých základoch. V súčasnosti sa ošetrovateľstvo začína hľadať, formovať
ako veda, ktorá sestre poskytne múdrosť, ale aj ako umenie, ktoré v nej rozvinie cit, lásku,
vlohy, invenciu, vôľu a schopnosť pomáhať. Ošetrovateľstvo, podobne ako medicína, je veda
a umenie súčasne. Symbióza oboch dimenzií umožní sestre veľmi účinne pomôcť človeku v
zdraví i chorobe, zabezpečí mu ľudské istoty i v tých najbolestnejších, najsmutnejších, no
zároveň i najradostnejších chvíľach života. Sestra ako nositeľka ošetrovateľského povolania
by mala byť vzdelaná, emocionálne a sociálne zrelá a pozitívne orientovaná starať sa o
druhých, teda tých, ktorí potrebujú pomoc. Sestra predstavuje v spoločnosti určitý model,
ktorý svojou rozhľadenosťou, praktickými zručnosťami, odbornými vedomosťami a ľudskou
ochotou tvorí jednu z najzdravších súčastí zdravotníckeho aj sociálneho pracovníka. Vyplýva
to i z toho, že tak lekár, ako i sestra sú tými, ktorí sú prítomní pri zrode života aj pri jeho
terminácii. Ošetrovateľstvo, ako odbor, musí byť teda vedecky podložené a ošetrovateľské
povolanie sa musí formovať na vedeckých základoch. Ošetrovateľstvo ako nová, dynamická
vedná disciplína podlieha taktiež, podobne ako iné vedné odbory, zmenám, ktoré sú
výsledkom pôsobenia tak premien v oblasti medicíny a v systéme zdravotnej starostlivosti,
ako aj prudkého dynamického rozvoja spoločnosti. Táto skutočnosť, nové techniky,
civilizačné choroby sú hnacím motorom aplikácie nových poznatkov, a teda aj potreby
nových vedných disciplín (Bláha, 1990; Haškovcová, 1994; Kern, 2000; Braunwald et al.,
2001). Dôležitou vlastnosťou novodobej vedy je fakt, že je to ľudská činnosť, ktorá získava
poznatky o jednotlivých oblastiach skutočností. To znamená, že neexistuje veda o všetkom,
ale vždy len určité zvláštne vedné disciplíny, ktoré sa navzájom odlišujú okrem iného práve
tým, že skúmajú špecifický predmet. Z toho teda vyplývajú základné charakteristiky pre
každú vednú disciplínu, t.j. samostatný a neopakovateľný predmet skúmania, zvláštny
systém poznatkov, špecifická odborná terminológia ako aj špecifická metóda skúmania
predmetu, ktoré patria k nevyhnutným metodologickým podmienkam konštituovania každej
samostatnej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo je v súčasnosti veľmi vzdialené od toho, ako
sa praktikovalo pred 50 rokmi. Jedinec potrebuje viac vedomostí, znalostí, zručností a
skúseností. Potrebuje schopnosť predvídať, ako sa ošetrovateľské povolanie zmení v tomto
hektickom, ustavične sa meniacom svete, svete s civilizačnou zaťažou, plnom rizík a
nástrah. Je potrebné predvídať, ako sa ošetrovateľstvo zmení v nasledujúcuich 50 rokoch.
Boli to Nightingalová (1890), Hendersonová (1966) a ďalšie, ktoré predvídali, že jedinečnou
úlohou ošetrovateľstva je pomáhať tak chorým ako i zdravým pri vykonávaní činností
podporujúcich zdravie (Novotný, 1997; Novotný, 2001; Novotný, 2003; Dolista, 2004;
Novotný, 2005).
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VODA – ELIXÍR ŽIVOTA

Šardíková Ľubica
Technická univerzita, Zvolen
Abstrakt
Voda predstavuje látku ktorá zohráva najvýznamnejšiu úlohu v životnom prostredí a
následne v živote človeka. Udržateľné využívanie a účinná ochrana prírodných zdrojov,
vrátane vody, predpokladá tak
i) dostatočné a dostupné informácie,
ii) dostatočné kapacity pre prijatie potrebných opatrení v praktickom živote, ako aj
iii) motiváciu pre trvalo udržateľné využívanie vody a ostatných prírodných zdrojov.
Tvorba poznatkov a informácií v oblasti ochrany vodných zdrojov a využívania vody
v živote ľudí predstavuje permanentný proces. Platná legislatíva síce vytvára základný rámec
pre zlepšovanie kvality vodných zdroj vrátane kvality pitnej vody, no jej uplatňovanie
v praktickom živote závisí od ľudí. Poznatky, názory a vzťah k hodnotám ľudského života to všetko predstavujú oblasti ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú tak stav životného
prostredia ako aj zdravotný stav populácie, a v konečnom dôsledku ekonomickú silu
a sociálnu politiku štátu. Pre zachovanie dostatočnej kvality životného prostredia vrátane
kvality vody a zdravého spôsobu života je veľmi dôležité naučiť ľudí zodpovednosti voči
budúcim generáciám a ostatným, prostrediu ktoré ich formuje, nielen príkladom, ale najmä
pochopením filozofie života a bytia človeka.
Abstract
Water is the substance that plays significant role in environment and subsequently in
the human life. Sustainable use of natural resources, water including, assumes:
i) sufficient and available information,
ii) sufficient capacities for adoption of necessary measures in the life and
iii) motivation for sustainable use of water and other natural resources.
Creation of knowledge and information in area of preservation of water resources and
use of water in the life of human represents permanent process. National legislation creates
the basic frame for improvement of quality of water resources including drinking water, but its
practical application depends on people. Knowledge, opinions, relation to the human life
values - that all are the areas which finally have influence on state of environment as well as
on population health. For sustaining of sufficient quality of environment including water
quality and desirable life style it is very important to teach of people to the responsibility to
other people, environment not only through example but also through understanding the
philosophy of life and human being.

Príspevok analyzuje základné nástroje pre zlepšenie kvality vodných zdrojov ako aj
environmentálne a zdravotné aspekty využívania vody.
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Život vznikol asi pred 3 miliardami rokov – vo vode ako nevyhnutnej podmienke
existencie, civilizačného a hospodárskeho vývoja, a teda je prirodzeným prostredím života
rastlín, živočíchov a ľudí.
Tales z Miletu, grécky filozof už v roku 585 p. n. l. za podstatu a „prazáklad všetkých
vecí „ pokladal práve vodu. Starí Rimania je pripisovali magickú silu. Jedinečným spojením
vodíka a kyslíka pri asistencii slnečnej energie na H 2 O vzniká tá najdôležitejšia a zároveň
najzaujímavejšia zlúčenina na svete.
V prírode má osobitý význam, pretože organickým zložkám prírody dáva život, stále
sa mení a regeneruje cestou svojho kolobehu, do ktorého stále viac zasahuje človek
čím tento dôležitý vzťah medzi vodou a spoločnosťou najčastejšie narúša. Podľa dnešných
poznatkov bola voda pre historický vývoj Zeme najpotrebnejšou, nenahraditeľnou aj
najvýznamnejšou substanciou.
Je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Pokrýva až 71 % zemského povrchu .Na pevnine
prúdi voda v tokoch, je obsahom prirodzených a umelých nádrží, vypĺňa dutiny pôdy alebo
obaľuje pôdne čiastočky. V tuhej forme sa vyskytuje v ľadovcoch a večnom snehu,
v kvapalnej podobe sú to vodná para a kvapôčky v atmosfére. Z celkového množstva vody
na našej planéte sladká voda tvorí necelé 3 %, pričom najväčší podiel je pre človeka
v nevyužiteľnej a nedostupnej forme - ľadovcoch. Je podstatou biosféry, podieľa sa na
klimatických podmienkach a spolu s pôdou vytvárajú základné životné podmienky človeka
vrátane zabezpečenia kvality a kvantity výživy a formovania jeho zdravotného stavu
a životného štýlu. Ukazuje sa, že práve voda, jej ochrana, kvalita a množstvo rozhodne o
našom prežití, teda o prežití človeka ako druhu. Samotná k životu nestačí, ale bez nej sa žiť
nedá. Nedostatok vody resp. jej nevyhovujúci hygienický stav sa prejavuje v celom rade
ochorení.. Každý organizmus pre svoju existenciu potrebuje : vzduch, vodu, slnečnú energiu,
potravu a pohyb.
Strava ktorú prijímame je pre nás tým najlepším liekom, ale často aj najväčším jedom
pre obsah toxínov. Sú všade a vo všetkom okolo nás. V rámci kolobehu vody v prírode
a znečistením životného prostredia sú prenášané do potravinového reťazca, ním do
ľudského tela, ktoré ich nevie spracovať a bez pomoci vody ani vylúčiť. Voda ktorú pijeme,
vzduch ktorý dýchame, potraviny ktoré jeme sú plné škodlivých chemikálií.
Pitný režim, zdravé stravovanie, šport a pozitívne myslenie ľudské telo nevyhnutne
potrebuje.
Kolobeh vody ( alebo vodný či hydrologický cyklus)
Je termín označujúci stály obeh vody na Zemi, poháňaný slnečným žiarením a gravitačnými
silami Zeme.
Cyklus v sebe zahŕňa vodu v atmosfére v podobe vodných pár, na povrchu v podobe
morskej vody, riek, jazier a potokov, ako aj pod povrchom v podobe podzemných vôd. Ako
voda prechádza jednotlivými fázami cyklu, mení sa jej skupenstvo, a pre svoju rozpúšťaciu
schopnosť aj jej kvalita. Molekuly vody sa pohybujú spojito cez celú hydrosféru rôznymi
fyzikálnymi procesmi a nemusia nutne absolvovať všetky etapy cyklu. Od vyparovania v
oceánoch a moriach, cez tvorbu oblakov, kondenzáciu vody v nich do podoby dažďa, alebo
snehu s následným pádom na zemský povrch v podobe zrážok. Celý cyklus sa uzatvára
transportom vody v riečnych tokoch naspäť do morí. Celkové množstvo vody je konštantné,
teda, množstvo vody ktorá odchádza z určitého zdroja sa rovná množstvu vody, ktoré do
neho vstúpi. Aj tu ľudská činnosť značne ovplyvňuje samotný kolobeh vody, či už sú to
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zmeny hladiny podzemnej vody poľnohospodárskou činnosťou, zmeny absorbčných
schopností pôdy odlesňovaním, stavba hydroenergetických zariadení, s následným
ovplyvnením prísunu vody v riekach, dohnojovanie pôdy, znečisťovanie ropnými produktami
a aj urbanizácia.
Z prírodných fenoménov vodný cyklus najviac ovplyvňuje teplota povrchu zemskej kôry.
Princíp je pohyblivosti je základnou esenciou a zároveň fyzikálnou a chemickou
nutnosťou pre samotný život. Slovensko, ako suchozemský štát je závislý najmä na dažďovej
vode, ktorá je prístupná každému, preto je nedoceňovaná. Jej hodnota je taká malá
a nedocenená, že priemerná rodina môže vyliať do odpadu až neuveriteľných 45 000 litrov
vody ročne. Toto množstvo tvorí až 35 % priemernej celkovej spotreby vody pre
obyvateľstvo. Vzhľadom na bežnú spotrebu je možná cca 75 % - 98 % úspora pitnej vody.
Preto sa naučme zaobchádzať s týmto darom šetrne, cieľavedome, ekonomicky a
racionálne.
Prirodzená cesta dažďovej vody je púťou radosti a zúrodňovania aj napriek tomu, že
potencionálne v sebe nesie sily, ktoré sú ľahostajné pre ľudské výtvory.
Znečistenie vody
Voda sa znehodnocuje v rámci kolobehu vody v prírode chemickými látkami, ropnými
produktami, ťažkými kovmi, rádioaktívnym odpadom, splaškovými vodami a často aj
kontaminovanou pôdou a smogom v ovzduší. Medzi najčastejšie zdroje znečisťovania patrí
výroba celulózy a papiera, chemické kombináty, skládky odpadov, kombináty na spracovanie
ropy- ropné uhľohydráty spôsobujú nielen senzorické, ale aj pachové a chuťové závady vôd.
Voda je univerzálne rozpúšťadlo, a na svojej ceste k spotrebiteľovi sa tým obohacuje o rôzne
látky a prímesy.
Vo všeobecnosti platí názor, že zlá kvalita pitnej vody predstavuje veľké zdravotné riziko.
Povrchové vody tečúce alebo stojaté, do ktorých boli vpustené odpadové vody, získavajú po
určitom čase bez pričinenia človeka takmer svoju pôvodnú akosť – vyčistia sa. Samočistenie
je súhrn prirodzene prebiehajúcich fyzikálnych, chemických, biologických a biochemických
procesov, ktorými sa z povrchových vôd v prírode odstraňujú znečisťujúce látky. Uplatňujú sa
najmä pri likvidácii organických látok, ktoré tvoria zväčša podstatnú časť znečistenia v
povrchových vodách. Prítomné organické látky sú potravou pre nižšie i vyššie vodné
organizmy. Prvým článkom reťazca sú najnižšie organizmy, ktorým organické látky slúžia
ako zdroj energie a na výstavbu bunkovej látky. Tieto organizmy sú potom potravou vyšším
organizmom. Súčasne vznikajú rozkladné procesy pri odumieraní organizmov. V prírodných
podmienkach býva medzi týmito protichodnými procesmi rovnováha.

Ľudstvo si začína uvedomovať dôležitosť „modrého zlata „ ako strategickej zložky
pre našu planétu a pre náš život. Viac ako 4 000 km3 ,sa ročne čerpá z riek a jazier.
Sedemdesiat percent z tohto množstva sa využíva v poľnohospodárstve, 20 % v priemysle a
zvyšok v domácnostiach.
Zvyšovaním vedecko-technickej revolúcie, rozširovaním priemyselnej výroby,
chemizácie poľnohospodárstva, rastom spotreby vody, ako aj nutných požiadaviek
spoločnosti k ochrane a tvorbe životného prostredia, význam vody stúpa. Stále neustále
narastá znečistenie vodných zdrojov z priemyselných a poľnohospodárskych plôch aj obydlí.
Produkované emisie majú za následok zhoršovanie kvality povrchových a podzemných vôd.
Prejavujú sa zmenou vzhľadu, zápachom aj zánikom biologického života recipientu.
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Vniknutie minerálnych a organických nečistôt do povrchových vôd znemožňuje jej využitie
pre potreby poľnohospodárstva a aj rekreačné účely. Kontaminácia odpadmi, chemickými
prostriedkami, hnojivami a pesticídami ovplyvňuje kvalitu potravinového reťazca.
Nebezpečné je zvyšovaná prítomnosť dusíkatých látok, fosfátov, amoniaku a fekálií, odkiaľ
sa vyplavujú do vodných zdrojov. Aj vyčistené odpadové vody často obsahujú biogénne
prvky, čo spôsobuje masové rozmnožovanie rias, siníc a rozsienok najmä v stojatých
vodách, čoho dôsledkom je poškodenie zdravia ľudí.
Čistota a znečistenie vody a prírody je teda priamoúmerná znečisteniu ľudského
myslenia. Ak by sme vyšli z predpokladu, že žijeme vo svete uskutočnených ľudských
myšlienok, platí to na celých 100 %. Spätná väzba nám hneď ponúka informáciu o tom, aké
je ľudské myslenie, keď vidíme znečistené potoky, rieky, jazerá, lúky, polia a lesy a
mnohokrát i samotné ľudské obydlia. Ale často aj za honosnými a vysvietenými ľudskými
obydliami a fabrikami.sa skrýva enormné znečistenie a zaťaženie kvality pôdy, vody,
ovzdušia a celého životného prostredia.V posledných desaťročiach sa na zmenách pôdnej
reakcie významne podieľajú antropogénne činitele. Používanie fyziologicky kyslo
pôsobiacich hnojív ako aj kyslé atmosferické polutanty prispievajú k zvýšenému okysľovaniu
pôd. Hodnota pH pôdy je jedným z hlavných parametrov, ktoré ovplyvňujú priebeh väčšiny
chemických reakcií v pôde. Významným negatívnym dopadom zmien pôdnej reakcie
smerom ku kyslej oblasti pH je zvyšovanie mobility rizikových látok - aktívneho hliníka a
ťažkých kovov.
Vývoj pôdnej reakcie smeruje k zakysleniu v prípade pôd s hodnotou pôdnej reakcie v
slabo kyslej a kyslej oblasti a môže sa perspektívne odraziť v zvýšení prístupnosti hliníka.
Vplyv voľných katiónov hliníka je jedným z najvýznamnejších faktorov obmedzujúcich výživu
a rast poľnohospodárskych plodín. Akumulácia hliníka v ľudskom organizme prebieha v
mozgu a negatívne ovplyvňuje centrálny nervový systém.
Pitnú vodu používame každodenne, prakticky z rovnakého zdroja so zdanlivo
nízkymi koncentráciami škodlivín. Niektoré z nich sa v tele usadzujú (arzén, kadmium,
olovo),niektoré pôsobia neskôr a nenápadne. Nedostatok vody organizmus rieši
odčerpávaním z tkanív a ciev. Oslabuje sa tým imunitný systém, krv a miazga hustnú,
prenos nervových vzruchov a regenerácia buniek sa výrazne spomalia – starnutie. Pitný
režim slúži k vyplaveniu odpadov z tela, uľahčuje prácu obličiek. Najlepšie je PR dodržiavať
čistou vodou chudobnou na anorganické minerály, bez CO2 .Voda pomáha vytvárať napätie

buniek a štruktúru tkanív -vhodné tekuté prostredie pre metabolizmus buniek a tela. Prináša
O2 a živiny bunkám a „vynáša smeti“ z buniek – tela. Látková premena v tele funguje
pomocou vody rozpúšťajúcej výživné látky prijímané potravou, odnáša ich k bunkám
a vyplachuje z nich škodliviny. Vylučujú sa obličkami, črevami, kožou a pľúcami, ktorú treba
nahradiť. Najvhodnejšia je čistá voda. Prehltnutý dúšok tekutiny sa dostane do žalúdka, riedi
tráviace šťavy ,berie so sebou časti nestrávenej potravy a prebytočných minerálov. Úlohou
minerálov je zohrievať telo, ak sú v normálnych dávkach a v rovnováhe s bielkovinami,
uhľohydrátmi, vitamínmi a tukmi. Keď je ich veľa dochádza k ochoreniam vnútorných
orgánov. Veľmi dôležitý je dostatok minerálov obsiahnutý vo všetkých tkanivách, orgánoch
a bunkách získaný z ovocia, zeleniny, celozrnná strava, strukovín. Udržujú správny pomer
tekutiny v krvi a bunkách. Anorganické min. látky nachádzajúce sa v minerálkach sa v tele
vo veľkej miere skladujú, spolu s inými látkami sa usádzajú v tele, na stenách ciev, žilách,
obličkách, v žlčníku (piesok a kamene), nohách, kĺboch, svalových úponoch, teda všade.
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Ľudský organizmus využije len tie minerály, ktoré sa prijmú do tela už v prirodzene viazanej
forme na organické produkty vo forme stravy. Plody ovocia – sú doplnkom a majú veľké
množstvo vody a cenných vitamínov a minerálov s povzbudzujúcimi účinkami na
organizmus.
Zamyslime sa, môže víno, či mlieko alebo alkohol nahradiť vodu? Do akej miery?
Dr. Masaru Emoto, významný japonský vedec dokázal, že voda neobsahuje iba chemické
látky ,ale aj informácie o všetkých možných hmotách, s ktorými kedy prišla do styku. Myslí si,
že voda je schopná skladovať všetky možné informácie c určitých frekvenčných vzorcoch a
odovzdať ich ďalej živému organizmu, na čom je založená homeopatia a prevencia a liečba
chorôb.
Voda obsahujúca ťažké kovy pri dlhodobejšom používaní vedie k tragickým
zdravotným následkom najmä u detí – poškodenie intelektu, nespavosť, podráždenosť,
anémiu, bolesti žalúdka, nízky vzrast, poruchy správania a učenia, dysgrafiu a dyslexiu.
Niektoré civilizačné choroby ,najmä artritída, bolesti hlavy, srdcovo-cievne choroby,
poruchy trávenia, chronická únav a poruchy koncentrácie a depresie spôsobuje chronický
nedostatok vody, ktorá je základným prvkom chemických, biologických a mechanických
funkcií v organizme človeka, ako sú pravidelný krvný obeh, činnosť mozgu, metabolizmus,
regulácia telesnej teploty, funkcia obličiek, močového a zažívacieho ústrojenstva, práca
svalovej hmoty a celého pohybového aparátu, funkcia nervového systému, vylučovanie
toxických látok z organizmu. Pri zníženom prietoku krvi mozgom sa vytvárajú zhluky
usadenín, ktoré cievy a tepny postupne uzatvárajú vysoký krvný tlak, mŕtvica, infarkt.
Nedostatok spôsobuje únavu, bolesti hlavy a zlé sústredenie.
Každý dúšok kvalitnej, mäkkej a čistej vody, je pre Váš organizmus vnútornou
životodarnou sprchou. Je presne to čo náš organizmus potrebuje aby mohol optimálne
pracovať. Je to dokonalý nápoj, jedno z veľkých požehnaní v našom živote, a nie je ničím
nahraditeľné.
WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) poukazuje na fakt, že 80 % súčasných chorôb
priamo súvisí s kvalitou pitnej vody a pitným režimom.
Implementáciou CINDI programu na Slovensku sa od roku 1992 , pokúšame prispieť
k redukcii „chronických neinfekčných ochorení “a „srdcovocievnych ochorení“. Vychádzali
z nepriaznivej situácie v chorobnosti a úmrtnosti slovenskej populácie na chronické neinfekčné
ochorenia a to najmä srdcovo – cievne a nádorové a zo známych príčin, ktoré tieto ochorenia
a úmrtia spôsobujú.
Prirodzenosťou človeka je, že až keď priamo na vlastnom zdraví a o jeho ohrození
precíti dôsledok znečistenia životného prostredia, začne sa brániť a podnikať opatrenia na
zastavenie nežiadúcich zmien a vplyvov v kolobehu látok, ktoré by priviedli aj bez vojen
ľudstvo do záhuby. Stále ale vždy zostáva častejšie citlivejším na seba, než na ostatných
ľudí.
Preto dnes sa rozširujú rady ľudí ktorí začínajú deň pohárom čistej vody, dodržiava
pitný režim. Je známe, že voda, naše zdravie, vitalita a vzhľad sú kamarátky. Ideálne by
bolo, aby táto voda bola pramenistá, čerstvá a nevhodne neupravovaná.
Podľa švajčiarskej spoločnosti Sustainable Asset Management (SAM) sa množstvo
vody ktorú potrebujeme, zvyšuje ročne o 2,5 % - rýchlejšie ako rastie svetová populácia.
Hlavnou príčinou je rozšírenie západného životného štýlu, ktorý plne využíva prírodné zdroje.
SAM predpokladá aj to, že monitoring vody sa stane dôležitejším, pri vodnom manažmente
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sa bude používať viac geoinformačných a satelitných systémov. Trh s vodohospodárskymi
technológiami sa rozvíja, aj keď je ekonomicky nákladný. Pri dodávkach pitnej vody sa stane
najdôležitejšou technológiou odsoľovanie – píše sa v správe SAM.
Význam vody pre spoločnosť možno v zjednodušenej forme vidieť v dvoch oblastiach
a to:
i) pri fungovaní ekosystému a vytváraní základných životných podmienok človeka a živých
organizmov
ii) pri zabezpečení potrieb človeka tak v ekonomickej, ako aj existenčnej rovine.
Dostatok využiteľných vodných zdrojov v primeranej kvalite (osobitne podzemných vôd)
v podmienkach Slovenska má význam najmä pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
Z celkovej spotreby vody z podzemných zdrojov sa pre zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou využíva 77 %. Stav znečistenia podzemných zdrojov vôd je často výsledkom dlhodobého využívania pôdy, na ktorom má poľnohospodárstvo svoj podiel. Podľa údajov Európskej
agentúry pre životné prostredie (EEA, 2005), poľnohospodárstvo prispieva 50-80 %-ami
k difúznemu znečisťovaniu vôd dusíkom. V oblastiach, kde obce nemajú vybudovanú
kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd môže byť tento podiel byť nižší.
Politické, právne a ekonomické regulačné opatrenia sú spravidla považované za
hlavné nástroje pre riešenie súčasných environmentálnych problémov (napr. EEA, 2006;
OECD, 2005). V súlade s autormi Gordon a kol. (2001), trvalo udržateľné využívanie
a účinná ochrana prírodných zdrojov, vrátane vody, predpokladá tri základné faktory:
- dostatočné a dostupné informácie
- dostatočné kapacity pre prijatie potrebných opatrení v praktickom živote
- motiváciu pre trvalo udržateľné využívanie vody a ostatných prírodných zdrojov.
Tvorba poznatkov a informácií v oblasti ochrany vodných zdrojov a využívania vody
v živote ľudí predstavuje permanentný proces. Aktuálne informácie o zdrojoch znečistenia
povrchových a podzemných vôd vytvárajú základný predpoklad pre zníženie resp.
odstránenie takéhoto znečistenia. Sú to výsledky monitorovania kvality vodných zdrojov,
ktoré sú v gescii viacerých inštitúcií a rezortov.
Národná legislatíva síce vytvára základný rámec pre zlepšovanie kvality vodných zdroj vrátane
kvality pitnej vody, no jej uplatňovanie v praktickom živote závisí od uvedomelosti ľudí.
Významnú úlohu z pohľadu formovania zdravia ľudí a ich postoja k vode zohrávajú dostupné
informácie o význame vody pre človeka, ktoré získavame tak v rodinnom prostredí, ako aj na
školách.
Škola – cesta a prostriedok zmeny kvality vzťahu k vode (a prírode)
Škola je inštitúcia ktorá zabezpečuje inteligenciu aj morálku pokračovateľov života –
našich detí, učí ich základným a pravým hodnotám, spoločenskému správaniu, zákonom
bytia, žitia a prírody, ekonomiky, pokroku vo vede, technike, sebapoznaní a zdokonaľovaní
sa. Netreba zabúdať ani na fakt, že ako naše deti naučíme hospodáriť s darovanými
hodnotami, tak sa budú mať nielen oni, ale aj my v čase nášho už neproduktívneho veku –
chorobe či dôchodku.
Vedomosti, názory, vzťah k životným hodnotám človeka - to všetko sú oblasti, ktoré
v konečnom dôsledku ovplyvňujú sociálnoekonomický štatút, politiku štátu, mentálnu silu a
zdravie populácie, Informácie o stave kvality vody možno formou prednášok poskytovať tak
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učiteľom ako aj žiakom na základných a stredných školách. V prednáškach poukazujem na
nedostatky a stav životného prostredia v blízkom okolí, nečistoty potokov, nelegálne
vypúšťanie žúmp a odpadov, skládky, správanie sa susedov a inštitúcií.
Deti sú nielen kvetmi života, a našimi potomkami či dedičmi majetku a výsledkov
nášho životného snaženia, ale predovšetkým tvorcovia budúcnosti nielen planéty a národov,
ale svojej samej dokonalosti.
Počas mojej viacročnej odbornej práci pri monitorovaní stavu kvality vôd, pitných vôd
a pitného režimu obyvateľstva, najmä detí, som na základe aj uverejnených lekárskych
výsledkov z celoslovenského programu kontroly zdravotného stavu detí (do 12 rokov), a aj
výsledkov mojej odbornej práce dospela k potrebe nielen výsledky zverejniť, ale
predovšetkým hovoriť o nich tým ktorých sa to priamo týka.
Je najvyšší čas objasniť podstatu a príčiny tohto neradostného stavu ich zdravia a
vitality, potrebe prehodnocovať rebríček životných hodnôt aj s prihliadnutím na prostredie v
ktorom žijeme a ktorého sme súčasťou. Jeho stav, kvalita a čistota nám určuje naše zdravie
a v konečnom dôsledku aj ekonomickú silu, štýl a štandard nášho života. Analyzujeme
jednotlivé kvalitatívne ukazovatele stavu vôd, základné nástroje pre zlepšenie kvality
vodných zdrojov ako aj environmentálne a zdravotné aspekty využívania vody. Pretože
transfer poznatkov a informácií má zásadný význam pri formovaní stavu životného prostredia
vrátane vody, zdravia ľudí a ich postoja k nim, pozornosť je venovaná tiež problematike
formovania environmentálneho povedomia mládeže na základných a stredných školách
formou externých prednášok a ich obsahovej náplne.
Školský systém, predmety a ich náplne sú stále obšírnejšie a dokonalejšie, prístup k
ďalším informáciám jednoduchší, rýchlejší a v kvalitnom podaní, čo naše deti často zvádza k
pohodlnosti, sebeckosti, nezdravej súťaživosti a potreby vynikať. Momentálna spoločensko –
ekonomická a sociálna situácia prehĺbila triedne rozdiely detí a tým aj ich vedomosti, názory,
vzťah k hodnotám a charaktery.
Deti tohto milénia sme našou nepremyslenou činnosťou, egoizmom, chamtivosťou,
lenivosťou a úspešným ničením a drancovaním prírody pripravili o to krásne a príjemné čo
pre nás – kedysi bolo prirodzené, príjemné, bezstarostné a hlavne bezrizikové. Oni sú tí
ktorým patrí toto storočie, a je na nich ako ho prežijú, v akom životnom štýle, pri akom zdraví
svojom a prostredia, aké hodnoty vytvoria a čo koniec koncov potom odovzdajú svojim
potomkom. Je to generácia vybavená silným inteligenčným a genetickým potenciálom,
narodená do doby počítačov a informačných technológií s nedoziernymi možnosťami. Toto
všetko ma podnietilo k tomu, že je veľmi dôležité naučiť ich zodpovednosti voči ostatným,
prostrediu ktoré ich formuje, nielen príkladom, ale najmä pochopením filozofie života a bytia
človeka, uvedomovaním si podstatných a pravých životných hodnôt, zákonov zdravia,
vzájomného spolužitia a dokonalosti spoločného životného priestoru ostatných živých
organizmov.
Práca s deťmi je krásna, aj keď naďalej neohodnocovaná a nedocenená. Je to
povolanie potrebné robiť len s láskou, oddanosťou a úprimnosťou . Nielen na žiaka, ale aj
na učiteľa sú kladené vysoké nároky a požiadavky, čas nerastie a pri využívaní možností
multimediálnej a informačnej techniky sa nám zdá, že čas plynie stále rýchlejšie, a je ho stále
menej pre vnímanie krásy, jednoduchosti, múdrosti a dokonalosti nášho daru – prírody.
Zistila som, že vedomosti detí a mládeže sú síce veľké a v niektorých smeroch aj hlboké, ale
často si ich vôbec nevedia v živote a vzťahu k sebe a okoliu dať do širších súvislostí, vnímať
ich a využiť pre vlastné sebazdokonaľovanie. Nezabúdam ani na ekonomické prepočty a
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dôsledky našich aktivít, pretože bez peňazí sa ťažko žije, hýbu svetom a ich množstvo určuje
a ovplyvňuje náš životný štýl, postoje a správanie sa medzi sebou. Deti potrebujú pochopiť
miesto aj ekonomiky v živote každého z nás vedieť že všetky naše aktivity proti prírode a
neznalosť či egoizmus voči sebe sú náročnou ekonomickou záležitosťou a nie vždy sú
zaplatiteľné.
Získané informácie môžu priamo ovplyvniť aktivity, záujmy a iné činnosti detí v ich
ďalšom spoločenskom a osobnom živote, povolaní, aj rodine - ako základnej jednotky
spoločnosti. Formujú ich postoje k hodnotám bytia a života, historickým hodnotám, prírode,
človeku, sebe samému, vode - ochrane a návrat k jej dostatočnej konzumácii, ako základnej
podmienky fungovania všetkých životných funkcií , a imunitného systému, a tým vlastného
zdravia a zdravia svojich potomkov
Súčasná generácia je vybavená silným inteligenčným a genetickým potenciálom,
narodená do doby počítačov a informačných technológií s nedoziernymi možnosťami. Pre
zachovanie dostatočnej kvality životného prostredia vrátane kvality vody a zdravého
spôsobu života je veľmi dôležité naučiť ľudí zodpovednosti voči ostatným, prostrediu ktoré
ich formuje, nielen príkladom, ale najmä pochopením filozofie života a bytia človeka,
uvedomovaním si podstatných a pravých životných hodnôt, zákonov zdravia, vzájomného
spolužitia a dokonalosti spoločného životného priestoru ostatných živých organizmov. To,
v súlade s myšlienkami Al Groreho (1992), Howarda (2000) a mnohých iných, predpokladá
zmenu resp. prispôsobenie životného štýlu podmienkam životného prostredia, aby
v potrebnej kvalite a kvantite bolo dostupné aj pre ďalšie generácie.
Nie je ľahké presvedčiť ľudí, aby sa nedívali na svet očami, ale rozumom.
(B. Fontenelle)

Čistá voda – diamant, za ktorý draho platíme:
peniazmi, časom na jej získavanie, prácou na jej čistenie, zdravím pri jej nedostatku
.

Čistá, hygienicky a zdravotne nezávadná voda – nutná a postačujúca podmienka
pre vývoj zdravých a odolných nových generácií, bez genetickej a imunitnej
degenerácie.
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VPLYV PROBIOTÍK NA MIKROFLÓRU TRÁVIACEHO TRAKTU

Timko Jaroslav1,2, Bodorová Marta3, Česáková Helena3, Podoba Roman3, Záňová Mária3
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Z liečivých účinkov pripisovaných probiotikám zostáva možno jedným z
najkontroverznejších protinádorové pôsobenie, pretože neexistuje žiadny priamy
experimentálny dôkaz nádorovej supresie v dôsledku spotreby probiotických baktérií. V
literatúre je popísaných veľké množstvo valídnych nepriamych dôkazov, založených
prevažne na laboratórnych štúdiách. Počas rádioterapie v panvovej oblasti dochádza
k narušeniu rovnováhy bakteriálnej flóry čreva, k jeho morfologickým a funkčným zmenám,
ktoré sú spojené s klinickými symptómami gastrointestinálneho systému a rozhodujú
o dokončení radiačnej kúry(1). Cieľ našej štúdie bol zameraný na možnosti použitia
probiotika.
- pri modulácii fyziologických zmien počas panvovej rádioterapie
- pri redukcii gastrointestinálnych symptómov ožarovaných pacientov
Súbor, metodika
Do štúdie bolo celkovo zaradených 42 onkologických pacientov podstupujúcich
rádioterapiu (RT) v brušnej oblasti náhodne rozdelených do dvoch skupín. Dvadsaťdva
pacientov prvej skupiny (L) s priemerným vekom 62 rokov užívalo probiotický preparát
Laktobacily a dvadsať pacientov druhej skupiny (H) s priemerným vekom 67 rokov užívalo
Hylak Forte.
Probiotický preparát Laktobacily ”5“ s enetrickým povlakom od firmy Swiss Herbal
Remmedies LTD Ontario, Canada obsahoval 5 probiotických kultúr (Lactobacillus
rhamnosus 55 %, Bifidobacterium adolescentis 20 %, Lactobacillus acidophilus 5 %,
Bifidobacterium longum 5 %, Enterococcus faecium 15 %) v množstve 6 miliárd aktívnych
buniek v jednej kapsule. Denná dávka predstavovala 2 x 1 kapsulu.
Preparát Hylak Tropfen Forte (Merckle GmbH, SRN) – bezárodkový koncentrát
metabolitov bakteriálneho mliečneho kvasenia spolu s metabolitmi fyziologických črevných
baktérií ( Escherichia coli metabolita 24,95 g, Streptococci faecalis metabolita 12,5 g,
Lactobacilli acidophili metabolita 12,5 g, Lactobacilli helvetici metabolita 49,9 g v 100 ml
perorálneho roztoku), denná dávka - 3 x 40 kvapiek.
V rámci porovnania fyziologických zmien sme sledovali kvalitatívne a kvantitatívne
zmeny vo výskyte vybraných druhov črevnej flóry pomocou kultivačnej, FISH a DGGE
metódy. Metabolickú aktivitu črevnej flóry sme zistili analýzou fekálnej ß-glukuronidázovej
aktivity a stanovením SCFA. Nakoniec sme porovnali vybrané hematologické, imunologické
a biochemické parametre.
Z akútnych gastrointestinálnych symptómov u ožarovaných pacientov sme sa
zamerali na výskyt hnačiek, preto sme sledovali frekvenciu a konzistenciu stolíc, prítomnosť
krvi v stolici, výskyt abdominálnych bolestí, použitie protihnačkových liečív, antibiotík počas
rádioterapie.
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Výsledky
Pri hodnotení vplyvu užívania probiotika na zloženie mikroflóry čreva po 5 týždňoch
ožarovania sme zistili v stoliciach pomocou DGGE tretinový pokles v celkových počtoch
dominantných baktérií. Bifidobaktérie sa pohybovali v rozpätí 8,1-8,7 log 10 CFU/g. Pri ich
stanovení pomocou kultivácie a FISH metódy bol dosiahnutý pomerne dobrý súlad. Rozdiely
boli okolo 2,3 %, čo je výsledok, ktorý leží v rozptyle obidvoch metód. Spektrum druhov
bifidobaktérií bolo užšie ako spektrum u kojencov (2), prevládal druh Bifidobacterium longum.
Po skončení rádioterapie sme konštatovali v obidvoch skupinách zníženie celkových počtov
laktobacilov oproti počiatočným hodnotám. Tieto počty boli v porovnaní s bifidobaktériami
o dva rady nižšie. Pokles v L skupine bol v porovnaní s H skupinou takmer 4 x vyšší.
Enterokoky dosahovali v stolici počty 105 – 106/ml. Oba preparáty ich počty mierne zvyšovali.
Podobné neočakávané zvýšenie enterokokovej populácie konštatoval i Tannock et al. vo
svojej štúdii u pacientov konzumujúcich L. acidophilus DR20 (3). Počty Escherichia coli po RT
boli síce zvýšené v H skupine a znížené v L skupine, ale sa pohybovali v rozpätí, ktoré je
možné nájsť u zdravých starých ľudí (4). Vo vzorkách stolíc sme nevykultivovali po RT žiadne
patogény, taktiež nedošlo k selekcii rezistentných kmeňov.
Onkologickí pacienti sú počas ťažkej neutropénie po rádioterapii, prípadne
chemoterapii vysoko citliví na bakteriálne infekcie. Ak vezmeme v úvahu nesignifikantné
zmeny
priemerných počtoch sledovaných baktérií v L i H skupine po RT oproti
počiatočnému stavu mohli by sme konštatovať, že použité preparáty prispeli k obnove
rovnováhy intestinálneho ekosystému a zabránili vzrastu patogénnych organizmov
Tabuľka 1 Zmeny počtov vybraných druhov baktérií v stolici
L skupina STD H skupina STD
pred RT
8,84a
0,50
8,58
0,41
Bifidobaktérie (FISH)
po RT
8,19
0,53
8,87
0,35
pred RT
8,72
1,17
8,58
1,04
Bifidobaktérie (kultivačne)
po RT
8,16
1,17
9,54
0,86
pred RT
6,92
1,58
6,5
1,79
Laktobacily (kultivačne)
po RT
5,81
1,41
6,21
1,87
pred RT
6,63
1,50
5,56
1,58
Enterokoky (kultivačne)
po RT
7,32
1,50
5,91
1,08
pred RT
7,93
1,82
5,81
0,91
E. coli (kultivačne)
po RT
7,21
1,64
6,74
1,31
a – hodnoty sú uvedené v log 10 CFU/g
STD – štandardná odchýlka

Vyšetrením SCFA sme získali údaje, ktoré nám naznačujú do akej miery dochádza
k ovplyvneniu ich tvorby následkom rádioterapie a z nej vyplývajúcich zmien črevnej
mikroflóry. V obidvoch skupinách došlo k zvýšeniu SCFA. V L skupine sme konštatovali
nárast acetátu (51 %), propionátu (18 %) a butyrátu (77 %). V H skupine bol nárast acetátu
a propionátu (18 %, 47 %) a pokles butyrátu o 24 %. Okrem priaznivých biologických účinkov
zvýšených SCFA považujeme najmä zvýšenie hladiny butyrátu v L skupine, vzhľadom na
jeho antikancerogénny efekt (5), za pozitívne.
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Graf 1 Porovnanie SCFA pred a po RT

Pri vyšetrení ß-glukuronidázy, dôležitého indikátora schopnosti črevnej mikroflóry
premieňať prokarcinogény z potravy na funkčné karcinogény sme pozorovali malé
nesignifikantné zvýšenie na 0,22 µmol/h/mg oproti počiatočným priemerným hodnotám
ß-glukuronidázy, ktoré predstavovali v L a H skupine 0,15 a 0,19 µmol/h/mg. Počiatočné
hodnoty nepotvrdzujú 1,7 krát zvýšené hodnoty pozorované u pacientov s kolorektálnym
karcinómom oproti zdravým kontrolám (6). Z nášho sledovania nie je jasné, ktoré baktérie sa
podieľali na produkcii ß-glukuronidázy.
0,3

µmol/h/mg

0,25
0,2
0,15
L skupina

0,1

H skupina

0,05
0
pred RT

po RT

Graf 2 Porovnanie špecifickej aktivity ß-glukuronidázy pred RT a po RT

Po RT sme v obidvoch skupinách našich pacientov zaznamenali klinicky signifikantné
zníženie hematologických parametrov súvisiace s poškodením kmeňových buniek
hematopoetického systému. Tieto zmeny boli menej výrazné, na rozdiel od iných štúdií (7),
v ktorých pacienti neužívali probiotiká. Priemerný celkový počet leukocytov poklesol v L
skupine o 29 %, v H skupine o 32 %. V L skupine sme po RT okrem lymfocytopénie (11 %)
zaznamenali oproti H skupine i neutrofíliu (76 %). Trombocyty poklesli v L skupine iba o 11
%, v H skupine o 12 %. Leukopéniu pod prahovú hladinu sme nepozorovali ani u jedného
pacienta. Oproti výsledkom štúdií iných autorov (8) považujeme dosiahnuté hematologické
hodnoty za priaznivejšie ukazovatele ďalšieho vývoja ochorenia ožarovaných pacientov. Do
akej miery sú ovplyvnené príjmom probiotických preparátov musí potvrdiť ešte ďalší výskum.
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Tabuľka 2 Hodnoty hematologických parametrov obidvoch skupín pred a po RT
Laktobacily
Hylak
(n = 22)
(n = 20)

Referenčné
hodnoty

pred RT

po RT

pred RT

po RT

Leukocyty (WBC)

3,5 - 10,8
(x109/l)

7,02 ± 0,42

4,97 ± 0,40✴✴

6,19 ± 0,31

4,18 ± 0,28✴✴

Erytrocyty (RBC)

4,2 - 5,4
(x1012/l)

4,6 ± 0,08

4,39 ± 0,11✴

4,57 ± 0,06

4,22 ± 0,10✴✴

Trombocyty (PLT)

130 - 400
(x109/l)

273,27 ± 8,45

240,04 ± 10,20✴✴

271,15 ± 13,41

242,20 ± 10,22✴

Hemoglobín (HGB)

120 - 180
(g/l)

133,77 ± 2,45

129,86 ± 2,90

133,55 ± 1,97

127,65 ± 2,80✴

Hematokrit (HCT)

0,37 - 0,52
(l/l)

0,40 ± 0,01

0,38 ± 0,01✴

0,39 ± 0,01

0,36 ± 0,01✴

Neutrofily (%)

(40 - 74)

59,75

76,04

64,7375

66,1

Lymfocyty (%)

(19 - 48)

28,8

11,1

25,475

14,95

Monocyty (%)

(3,4 - 9,0)

5,6625

7,04

5,2125

9,15

Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± štandardná chyba
Štatisticky významný rozdiel ( ✴ p < 0.05, ✴✴ p < 0.01) hodnôt po liečbe oproti pred liečbou
Taktiež priemerná FA v L i H skupine (65,95% a 71,45%) bola vyššia v porovnaní so
štúdiami, pri ktorých ožarovaní pacienti neužívali probiotiká. Vyššie hodnoty FA podporujú
závery štúdií, že spotreba probiotík vedie k zvýšeniu podielu monocytov a neutrofilov, ako aj
ich fagocytárnej aktivity (9). Klinickým dôsledkom zvýšenej FA je nižší počet infekcií, čo je
ďalší priaznivý ukazovateľ výhodnosti suplementácie probiotickým preparátom.

80

✴

✴✴

60
L skupina
H skupina

%40
20
0
FA (pred RT)
✴

p<0.05

FA (po RT)

✴✴ p<0.01

Graf 3 Porovnanie FA v obidvoch skupinách pred a po RT
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Zo sledovaných biochemických parametrov najvýraznejšie zmeny boli pozorované pri
cholesterole. Naša štúdia u onkologických pacientov preukázala, že užívanie obidvoch
preparátov viedlo počas rádioterapie k signifikantnému zníženiu hladiny celkového
cholesterolu (p<0,01) a jeho LDL zložky (p<0,01).
Tabuľka 3 Prehľad vybraných informácií opisnej a induktívnej štatistiky
Laktobacily
Hylak
pred RT
po RT
pred RT
po RT
priemer
SE
priemer
SE
priemer SE
priemer
SE
ALT
0,27
0,02
0,33*
0,04
0,40
0,05
0,31*
0,05
AST
0,30
0,02
0,32
0,03
0,42
0,05
0,32**
0,03
Amyláza
1,10
0,10
1,02*
0,10
0,84
0,10
0,63*
0,06
GMT
0,43
0,06
0,44
0,08
0,68
0,20
0,48*
0,09
HDL
1,34
0,07
1,32
0,04
1,33
0,08
1,15**
0,06
CH
5,41
0,25
4,93**
0,18
5,09
0,26
4,16**
0,19
CH/HDL
4,19
0,23
3,79**
0,16
4,04
0,24
3,72
0,21
Kreat
91,46
4,36
82,76*
2,96
85,11 2,86
82,25
4,37
K moč
292,22 16,00 255,80** 12,94 265,76 8,13
245,48
12,08
LDL
3,31
0,23
2,82**
0,15
2,89
0,26
2,14**
0,22
TG
1,68
0,13
1,77
0,12
1,90
0,14
1,91
0,23
Urea
5,10
0,36
5,20
0,34
5,26
0,53
4,60
0,23

= priemerná hodnota výsledkov
SE = stredná chyba priemeru
Preparát Hylak (pokles z 5,09 na 4,16) vykazoval oproti probiotiku (pokles z 5,41 na
4,93) výraznejší hypocholesterolemický efekt. Vyšší účinok Hylaku oproti probiotiku koreluje
s vyššími počtami bifidobaktérií a laktobacilov v H skupine po RT a podporuje závery
predchádzajúcej štúdie (10). Pri ostatných biochemických ukazovateľoch hoci išlo
i o signifikantné výsledky ALT (p<0,05), amyláza (p<0,05), kreatinín (p<0,05), K. močová
(p<0,01) v L skupine a ALT (p<0,05), amyláza (p<0,05), GMT (p<0,05) a AST (p<0,01) v H
skupine, jednalo sa o zníženie v hraniciach normálnych hodnôt.
Rádioterapia hrá významnú úlohu pri liečbe malígnych ochorení v brušnej alebo
panvovej oblasti, ale takmer vo všetkých prípadoch zasiahne i susedné zdravé tkanivá.
V závislosti na dávke použitého žiarenia prináša so sebou rôzne druhy črevných komplikácií
vychádzajúce z narušenia fyziológie a mikroflóry gastrointestinálneho traktu (11).
Vyššie priemerné denné počty stolíc sme zaznamenali v L skupine ako v H skupine
(4,16 vs 2,52). Nasadenie protihnačkového lieku (Reasec) si vyžadovalo v L skupine 27%
pacientov, v H skupine u 55% pacientov. Pri podrobnejšej analýze priemerných denných
počtov stolíc v rámci skupín sme zistili, že vyššie hodnoty sa vyskytovali u pacientov, ktorí
súčasne s RT brali i chemoterapiu (5-FU). Z porovnania konzistencie stolíc vyplynulo, že
menej vodnatých stolíc bolo zaznamenaných v L skupine oproti H skupine (4% vs 22%).
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Tabuľka 4 Porovnanie typov stolíc pacientov (bez ATB a Reasecu) za obdobie RT
typ stolice
n

priemer/deň

1

2

3

L skupina

11

3,5

39%

57%

4%

H skupina

6

2,2

43%

35%

22%

1 - formovaná
2 - riedka
3 - vodnatá

Bolesti brucha zaznamenalo 25 % v L a 22 % pacientov H skupiny, krvácanie v stolici
iba jeden pacient H skupiny.
Záver

Dosiahnuté výsledky rozširujú úroveň súčasných pozitívnych poznatkov o použití
probiotík, podporujú ich praktické použitie v tejto špecifickej skupine, i keď sú ešte potrebné
ďalšie intenzívne experimentálne i klinické štúdie.
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ÚČELNÁ HEMOTERAPIA
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Súhrn

Hemoterapia - liečba transfúznymi liekmi, predstavuje významný proces
v starostlivosti o pacientov s rôznymi chorobami. Napriek množstvu rôznych odporučení
a indikačných vymedzení je u konkrétneho pacienta použitie transfúzneho lieku vždy závislé
na náležitom zhodnotení celkovej klinickej situácie. Cieľom predkladanej práce je zhrnúť
možnosti transfúznej liečby a vymedziť indikácie podávania.
Kľúčové slová: Hemoterapia, Transfúzia krvi, Erytrocyty, Trombocyty, Plazma.
Summary
Hemotherapy - the transfusional medication treatment presents a significant process
in taking care of patients with various diseases. In spite of many different recommendations
and indicative limits, the use of transfusional medication for a specific patient always
depends on appropriate assessment of complete clinical situation. The main target of
presented thesis is to summarize possibilities of transfusional medication and to define the
indication of dosing.
Keys words: Hemotherapy, Blood transfusion, Erythrocytes, Platelets, Plasma.

Úvod

Hemoterapia (liečba transfúznymi liekmi) predstavuje významný proces
v starostlivosti o pacientov s rôznymi chorobami. Za dobu svojej existencie prešla niekoľkými
etapami, v ktorých sa zásadne menili názory na indikácie liečby krvou a jej zložkami.
Súčasný pohľad, napriek tomu, že liečba prípravkami vyrobenými z ľudskej krvi je využívaná
desiatky rokov, stále nie je jednoznačný.
Znalosti celého radu komplikácií a nežiadúcich účinkov transfúznych liekov na jednej
strane, spolu stále s úplne nedoriešeným cost/benefitom takto podanej liečby, nás vedú
k stanoveniu jednoznačných kritérií indikácie podávania transfúznych liekov.
1. Transfúzny liek

Transfúzne lieky - prípravky sú získavané klasickým odberom plnej krvi a jej
následným spracovaním alebo aferetickými technikami. Prípravky sú minimálne bunkovo
kontaminované a nie sú protivírusovo ošetrené. Celá krv v súčasnej dobe nemá racionálne
indikačné kritérium – neobsahuje funkčné leukocyty ani trombocyty, ostáva však ich
antigenicita a s ňou súvisiace nežiadúce účinky. Celá krv je preto nahradzovaná transfúznym
liekom, ktorý hradí chýbajúcu časť a to s čo najnižšou prímesou ostatných zložiek krvi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Podľa možnosti výroby môžeme transfúzne lieky pripravovať rôznymi spôsobmi:
• z bežného odberu - plná krv odobratá do antikoagulačného roztoku, centrifugácia a
separácia podľa hmotnostného gradiendu na plazmu, erytrocytový koncentrát a
„buffy coat“ (zmes Le a Trc)
• separácia aferézou na separátore krvných elementov, odber cielený na určitú zložku
- princíp centrifugačný alebo centrifugačnofiltračný
• multikomponentné darcovstvo - aferetickým postupom je možné od jedného darcu
pripraviť viac terapeutických jednotiek transfúznych prípravkov, eventuálne ich
kombinovať
• predoperačné autológne odbery
Typy transfúznych liekov:
• Plná krv
• Transfúzny liek s obsahom Erytrocytov
• Transfúzny liek s obsahom Trombocytov
• Transfúzny liek s obsahom Granulocytov
• Plazma
• Ostatné prípravky, krvné deriváty
1 Transfúzne prípravky erytrocytov
Charakteristika
Každá transfúzna jednotka (TU) erytrocytov, pripravená z odberu celej krvi alebo
aferézou, obsahuje minimálne 43 g hemoglobínu (pri deleukotizovaných a/alebo premytých
erytrocytoch je minimálna hranica znížená na 40g/TU vplyvom straty časti erytrocytov pri
spracovaní). Obsah leukocytov v transfúzne jednotke je nižší ako 1,2x109 (v prípade
deleukotizovaných erytrocytoch nižší ako 1,0x106).
Pre znížení rizika TA-GVHD (transfúziou spôsobená reakcie štepu proti hostiteľovi) je
možné prípravok ožiariť 25 Gy gama žiarením.
Dávkovanie - prevod 1 TU by mal dospelému jedincovi (70 kg) bez súčasných strát a
hemolýzy zvýšiť koncentráciu Hb o 7-10g/l.
Rýchlosť aplikácie - obvykle u dospelého jedinca 1TU Ery za 90 min (t.j. 2-3
ml/kg/hodinu, resp. 0,6-0,9 kvapky/kg/min).
Transport - v kontajneroch s chladiacou zložkou pri teplote 2 až 6 ˚C, najlepšie v
aktívne chladených kontajneroch - maximálna doba prepravy je 24 hod., na jej konci nesmie
teplota prekročiť 10 ˚C.
Rozdelenie:
(rozdelenie podľa objemu, hemoglobínu (g/TU), hematokritu, hemolýzy (%), obsahu Le (x1069
/TU))
• Erytrocyty
• Erytrocyty ochudobnené o leukocyty
• Erytrocyty bez leukocytov
• Erytrocyty v prídavnom roztoku (adekvátny nutričný roztok)
• Erytrocyty ochudobnené o leukocyty (bez buffy-coatu) v prídavnom roztoku
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•
•
•
•

Erytrocyty bez leukocytov (deleukotizované) v prídavnom roztoku
Erytrocyty z eferézy
Erytrocyty premyté (prepraté)
Erytrocyty kryokonzervované

Indikácie použitia
Cieľom transfúzie erytrocytov je zaistiť dostatočný prísun kyslíka orgánom a
tkanivám.
Akútne straty
Pri akútnych stratách je prvoradým opatrením zastavenie krvácania a zachovanie
krvného prietoku dôležitými orgánmi. Ak je zásobovanie kyslíkom vážne narušené, pre
zlepšenie kapacity transportu kyslíka erytrocytmi, je potrebné transfundovať erytrocyty.
Indikácia je prísne individuálna, predovšetkým na základe klinických príznakov a kritického
zhodnotenia výsledkov laboratórnych testov. U inak zdravého jedinca, ktorý je v kľude,
nekrváca a u ktorého sa objem krvi udržuje v normálnom rozhraní, zostáva schopnosť
zachovania dostatočného prísunu kyslíka intaktná a to až do hodnôt hematokritu okolo 25%
a koncentrácie hemoglobínu 50-70 g/l. Ak však zlyhajú kompenzačné mechanizmy,
napríklad pri srdcovej a/alebo pľúcnej nedostatočnosti je potrebné podať transfúziu
erytrocytov už pri vyššej hladine hemoglobínu (napríklad 80-100 g/l).
Akutné autoimunitna hemolytická
Transfúzia je indikovaná len u ťažkých, život ohrozujúcich stavoch a to aj pri
pozitívnom výsledku skríningu, napríklad u pacientov s autoimúnnou hemolytickou anémiou
s veľmi nízkou hladinou hemoglobínu.
Chronická anémia
Liečba chronickej anémie by sa mala prvotne zamerať na diagnostiku a liečbu jej
príčiny. Podanie erytropoetínu (rastového faktora pre erytrocyty) je obyčajne účinné u
pacientov s chronickým zlyhávaním obličiek. Podávanie transfúzie erytrocytov s chronickou
anémiou sleduje zachovanie hladinu hemoglobínu v rozmedzí 80-100 g/, u niektorých
pacientov v snahe prevencie anginy pectoris alebo srdcového zlyhania môže byť transfúzia
indikovaná aj pri hodnotách Hb nad 100 g/l.
Indikácie pre podávanie deleukotizovaných transfúznych prípravkov:
• prevencia vedľajších potransfúznych reakcií
• prevencia alloimunizácie
• prevencia prenosu infekcie (hlavne CMV)
Indikácie pre podávanie ožiarených transfúznych prípravkov:
hlavne ako prevencia TA-GvHD (choroby reakcie štepu proti hostiteľovi spôsobenej
transfúziou):
• hematoonkológia (transplantácia, malignity)
• darcovstvo medzi príbuznými (hlavne v prvej línii)
• pacienti s primárnymi poruchami imunity
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•
•
•

pacienti po transplantácii s imunosupresiou
polytranfundovaní pacienti
neonatológia

Indikácie podávania erytrocytov v pediatrii:
Indikácie:
• koncentrácia Hb 40 g/l (alebo Htk 0,12) alebo menej
• koncentrácia Hb 40-60 g/l (alebo Htk 0,13-0,18) u dieťaťa s klinickými prejavmi
hypoxie
Postup:
• pokiaľ je transfúzia indikovaná, podať vždy odpovedajúci objem
• dávka 5 ml/kg obyčajne stačí k zmierneniu akútne zníženej kapacity prenosu kyslíka
• koncentrácia Hb sa u dieťaťa bez krvácania a hemolýzy zvýši približne o 20-30 g/l
• vhodná rýchlosť je 5 ml/kg/hodinu
• pacientom s rizikom kardiálneho zlyhania alebo pľúcneho edému zvážiť podanie 0,5
mg/kg furosemidu i.v. do maximálnej dávky 20 mg/dávku (u novorodencov 20
mg/24hod.)

2 Transfúzne prípravky trombocytov
Charakteristika
Trombocyty sa pripravujú z odberu plnej krvi alebo metódou aferézy. Jedna
terapeutická dávka
musí obsahovať minimálne 2x1011 trombocytov v TU. Obsah
trombocytov v jednej TU pripravenej z celej krvi kolíše medzi 45-85x109 (objem väčší ako
40 ml na 60x109 krvných doštičiek) a pre prípravu 1 TU sa spojí 4-6 TU trombocytov z plnej
krvi. Obsah leukocytov pri príprave trombocytov z buffy-coatu je nižší ako 0,05x109/TU, pri
výrobe z plazmy bohatej na trombocyty menej ako 0,2x109/TU. Aferézou je možné pripraviť
od jedného darcu 200-600x109 trombocyov, teda 1-3 jednotky TU z dávky od jedného
odberu.
Deleukotizáciou je možné znížiť obsah leukocytov pod 1x106. Pre zníženie rizika TAGVHD (transfúziou indikovaná reakcia štepu proti hostiteľovi) je možné prípravok ožiariť 25
Gy gama žiarením. TU trombocytov je možné pripraviť aj premytím trombocytov - odstránená
plazma sa nahradzuje resuspenzným roztokom.
Expirácia do 5 dní - stabilita pri teplote 20 až 24˚C na trombocytovom agitátore
Pre zistenie množstva trombocytov potrebných k dosiahnutiu plánovaného vzostupu
trombocytov môžeme použiť nasledujúci výpočet:
potrebné Trc v TU (x109) = cieľový vzostup Trc (x109) x TBV x F-1
kde TBV je objem krvi pacienta, faktor F pacientov s normálnou slezinou má obyčajne
hodnotu 0,67, u pacientov so splenomegáliou 0,4 alebo nižšiu a u pacientov po splenektómii
sa blíži hodnote 1,0.
Rýchlosť aplikácie: koncentrát by mal byť podaný v priebehu 20-30 minút.
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Indikácie použitia
Trombocytopéna
Transfúzia trombocytov nie je vo všetkých prípadoch trombocytopénie indikovaná a v
niektorých prípadoch až kontraindikovaná.

Trombocytopénia spôsobená primárnym alebo sekundárnym zlyhaním kostnej drene
• profylaktické podanie TU Trc je indikované pri poklese Trc pod 5-10 x109/l - aj bez
známok krvácania
• pri teplote, lokálnom krvácaní, poruchách krvného zrážania sa profylaktickými
transfúziami udržujú hodnoty Trc nad 15 x109/l.
Trombocytopénia, operácia alebo invazívny výkon
Profylaktické transfúzie doštičkami sú indikované:
• pred operáciami a väčšími invazívnymi výkonmi (lumbálna punkcia, epidurálna
anestéza, gastroskopia, pečeňová a transbronchiálna biopsia) pokiaľ je počet Trc
nižší ako 50 x109/l
• pri neurochirurrgických a očných výkonoch sa musí počet trombocytov udržovať v
rozhraní 70-100 x109/l.
Po chirurgickom výkone sa musia počty krvných doštičiek udržiavať na hodnotách vyšších
ako 50 x109/l minimálne niekoľko dní po operácii, najlepšia však až do zhojenia rany.
Poruchy funkcie doštičiek
Pacientom s funkčnými poruchami krvných doštičiek sú transfúzie indikovanné len v
ojedinelých prípadoch. Transfúzia je indikovaná len pri neodkladných stavoch a tam kde
defekt nie je možné upraviť inak, ako napríklad pri Glanzmanovej trombastenii alebo
Bernard-Soulierovom syndróme.
Masívna transfúzia, kardiopulmonálny bypass a diseminovaná intravaskulárna koagulácia
Sledovanie dynamiky výsledkov vyšetrení počtu krvných doštičiek a koagulačných
testov musí byť vodítkom pri rozhodovaní o podaní transfúzie trombocytov.
Dilučná trombocytopénia - pri masívnych transfúziach sa podáva na 10 TU Ery 1 TU Trc z
aferézy!
Ostatné trombocytopénie
• autoimúnna trombocytopénia - len pri život ohrozujúcich krvácaniach
• trombotická trombocytopenická purpura - transfúzii sa treba skôr vyhnúť
• novorodenecká aloimúnna trombocytopénia - stav si vyžaduje okamžité podanie
trombocytov
3 Plazma pre klinické použitie
Charakteristika
Plazma je pripravená z odberu celej krvi alebo odobratá metódou aferézy, šokovo
zmrazená na teplotu ± -30˚C a následne skladovaná pri teplote ± - 25˚C (expirácia 24
mesiacov).
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Plazma po rozmrazení musí obsahovať:
• objem minimálne 240 ml
• aktivita faktora VIII ≥ 70 %
• reziduálne erytrocyty < ako 6 x 109/l
• reziduálne leukocyty < ako 0,1 x109/l
• reziduálne trombocyty < ako 50 x 109/l
• transport v kontajneroch s chladiacou zložkou pri teplote čo
odporučenej skladovacej teplote t.j. -25˚C

najviac sa blížiacej

Pre klinické účely sa plazma uvoľňuje po splnení podmienok „karantény“.
Dávkovanie:
• minimálne 10-15ml/kg (pri dospelom človeku s hmotnosťou 70 kg to znamená
podanie 4-6 TU plazmy
• touto dávkou pokiaľ nepokračuje konzumpcia sa zvýši hladina koagulačných faktorov
a inhibítorov o 20-25%, čo obyčajne stačí na dosiahnutie hemostatického minima
Rýchlosť aplikácie:
• iniciálne obyčajne 4-10 ml/minútu, podľa tolerancie možné zvýšiť na najvyššie
tolerovanú rýchlosť
Indikácie použitia
Indikáciou na podanie plazmy sú poruchy koagulácie, hlavne v tých prípadoch, keď
došlo k celkovému deficitu hemostázy. Pri definovaných deficitoch jednotlivých koagulačných
faktorov indikujeme podanie plazmy len v prípade keď nie sú dosiahnuteľné vhodné produkty
koncetrovaných špecifickýck koagulačných faktorov.
Chirurgické krvácanie a masívna transfúzia
Masívna transfúzia je definovaná ako náhrada celkového objemu krvi pacienta krvou
darcu najviac do 24 hodín, ako náhrada 50% krvného objemu do 3 hodín alebo ako
transfúzia, ktorou sa majú kompenzovať krvné straty presahujúce 150 ml/min.
Plazmu je potrebné transfundovať so zámerov udržať protrombínový čas (PT) a aktivovaný
parciálny tromboplastínový čas (APTT) a zachovať koncentráciu fibrinogénu v plazme nad 1
g/l.
Komplexné poruchy hemostázy a diseminovaná intravaskulárna kuagulácia (DIC)
Aktiváciou systému zrážania krvi a fybrinolytického systému sa spotrebovávajú
koagulačné bielkoviny a inhibítory zrážania, fibrinogén a trombocyty.
Akutná DIC: podanie plazmy je indikované pri akútnej DIC s krvácajúcimi prejavmi.
Obvyklá odporučená dávka je 15ml/kg, t.j. 800-1200 ml plazmy u dospelého jedinca.
Chronická DIC: obyčajne podanie plazmy nie je indikované.
Ochorenie pečene
Pri sklone ku krvácaniu alebo predĺžení protrombínového času, sa plazma často
podáva ešte pred invazívnym výkonom, napr. biopsia pečene. Pri ochorení pečene však nie
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je možné predpokladať reakciu po podaní plazmy a k normalizácii hemostázy nemusí vždy
dôjsť. Preto rutinné použitie plazmy je v týchto prípadoch spochybňované.
Získaný deficit koagulačných faktorov II, VII, IX a X
Krvácanie alebo sklon ku krvácaniu vyvolaný nadmerným pôsobením antikoagulačnej
terapie (warfarín) sa prednostne lieči koncentrátom protrombínového komplexu (obsahuje
koagulačné faktory II, VII, IX, X). Podanie plazmy je indikované len pri nedostupnosti
koncentrátov protrombínového komplexu.
Deficit jednotlivého koagulačného faktora
Plazma je indikovaná len pri nedostupnosti vhodného koncentrátu k liečbe
špecifického deficitu koagulačného faktora.
Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)
Pri TTP je nutné nahradiť pacientovu plazmu darcovskou plazmou najneskôr do 24
hodín od diagnózy ochorenia a pokračovať v nej minimálne ešte dva dni po remisii
ochorenia.
Dilučná koagulopatia - 3-6 TU plazmy na 10 TU Ery !
4 Transfúzne prípravky granulocytov
Charakteristika
Transfúzne prípravky granulocytov sa pripravujú metódou aferézy. Pre lepšiu
výťažnosť, pred odberom môžu byť darcom podané rastové faktory. Objem TU by mal byť
najviac 500 ml a počet granulocytov ≥ 1x109. Pre zníženie rizika TA-GVHD (transfúziou
spôsobená reakcia štepu proti hostiteľovi) sa prípravok ožaruje 25 Gy gama žiarením.
Indikácie použitia
Transfúzny liek s obsahom granulocytov by mal byť podaný len pacientom s ťažkou
neutropéniou a dokázanou sepsou.

Medzi ďalšie indikácie patria:
• stavy s komplikovanou alebo život ohrozujúcou infekciou, rezistentnou na terapiu
antibiotikami a s neutropéniou (hodnoty < 0,5x109) spôsobenou zlyhaním kostnej
drene, napr.: aplastický syndróm, chemoterapeuticky alebo rádioterapeuticky
navodenou apláziou kostnej drene
• pacienti s ťažkou dysfunkciou granulocytov a život ohrozujúcou bakteriálnou alebo
mykotickou infekciou, ktorá neodpovedá na aspoň 48 hodín trvajúcu adekvátnu
bakteoriostatickú alebo mykotickú terapiu.
• novorodenci s fulminanntou sepsou a relatívnou neutropeniou s hodnotou < 3x109 v
prvom týždni života alebo s hodnotou < 1x109 po prvom týždni života
Profylaktické podanie granulocytov sa neodporúča.
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5 Ostatné transfúzne prípravky a krvné deriváty
•
•

kryoprecipitát - obsahuje chladom vyzrážané plazmatické bielkoviny - fibrinogén,
faktor VIII, von Wilebrandov faktor a fibronektín
krvné deriváty - priemyselne produkty spracovanej plazmy - plazmatické frakcie
- albumín
- stabilný roztok plazmatických bielkovín
- imunoglobulíny
- koncentráty koagulačných faktorov
- fibrínové lepidlo
- inhibítory proteáz

Záver

Napriek množstvu rôznych odporučení a indikačných vymedzení je u konkrétneho
pacienta použitie transfúzneho lieku vždy závislé na náležitom zhodnotení celkovej klinickej
situácie. Všeobecne platí, že potrebu transfúzie u každého pacienta je nutné posudzovať
individuálne s cieľom udržania prijateľnej sociálnej situácie, fyzického výkonu a uspokojivej
kvality života.
Hemoterapia tak zostáva vďaka svojmu významu, ale taktiež vzhľadom k svojim
limitom, akým si „umením“ a mocnou zbraňou v rukách erudovaného zdravotníckeho
personálu.
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PODPORA ZDRAVIA PACIENTA S ALKOHOLICKOU ZÁVISLOSŤOU
AKO MOŽNOSŤ ZLEPŠENIA KVALITY ŽIVOTA
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Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok,
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Zdravie je hodnota, ktorá ovplyvňuje náš život. Ten žijeme tak, aby sme si ho
uchovali. Podmienkou k tomu je zdravý životný štýl, dobrý zdravotný stav v telesnej,
mentálnej i sociálnej oblasti.
Zdravie môžeme definovať ako celkový (telesný, psychický, sociálny a duchovný)
stav človeka, umožňujúci mu dosahovať optimálnu kvalitu života a nie je prekážkou
podobnému snaženiu druhých ľudí (Seedhousa, 1995 In Křivohlavý, 2001). Ako uvádza
Kadučáková (2008) zdravie je vytvárané a prežívané v rámci každodenného života
jednotlivca, rodiny, komunity, preto má byť zdrojom každodenného života a nie jeho cieľom.
Poškodenie zdravia alkoholom je známe. Poškodenie telesného i psychického
zdravia motivuje pacienta k zmene svojho správania. Tu zohráva aj ošetrovateľstvo svoju
významnú úlohu. Pomôcť pacientovi v rozhodnutí zmeniť zaužívaný životný štýl, pomôcť mu
v prijatí zodpovednosti za podporu svojho zdravia. Kompletná činnosť ošetrovateľstva má byť
zameraná na jediný cieľ – zdravie. Vyplýva to aj z koncepcie odboru ošetrovateľstva, ktorá
vytyčuje cieľ tohto odboru na osobu v zdraví aj v chorobe. Zároveň charakterizuje východiská
odboru, ktoré predstavujú poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe, ktorá je
zameraná na upevňovanie, podporu a navrátenie telesného, duševného a sociálneho
zdravia osoby v súlade s holistickým prístupom.
Podpora zdravia
Podľa Ottawskej charty schválenej na prvej medzinárodnej konferencii o podpore
zdravia konanej v Ottawe roku 1986 je podpora zdravia (health promotion) definovaná ako:
„Proces, ktorý umožňuje ľuďom, aby zlepšili svoje zdravie a mohli ho lepšie kontrolovať. Aby
jednotlivci aj skupiny dosiahli úplnú fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu, musia byť schopní
definovať a realizovať svoje túžby, uspokojovať potreby, meniť prostredie alebo sa s ním
vyrovnať. Podpora zdravia znamená celkový zdravý spôsob života a smeruje k dosiahnutiu
dobrej životnej pohody.“ (Lemon 4, 1996)
Podstata podpory zdravia tkvie v zmene postoja a správania sa k vlastnému zdraviu,
v získaní informácií o otázkach zdravia (Wiegerová, 2004). Predstavuje súhrn všetkých
aktivít jednotlivca, rodiny i komunity, ktorých výsledkom je zvýšenie stupňa zdravia smerom
k jeho potenciálnemu maximu, poprípade optimu. Obsah podpory zdravia je zameraný na
faktory, ktoré zdravie determinujú. K týmto faktorom radíme životný štýl, ktorý predstavuje
komplex činností človeka zahŕňajúci výživu, pohybovú aktivitu, odolnosť voči stresu, fajčenie
i zvýšený konzum alkoholu. V oblasti životného štýlu sa zisťuje prítomnosť rizikových
faktorov, keď pri ich objavení a kumulatívnom pôsobení môžeme poškodenie zdravia
predpovedať (užívanie drog). Ďalšími rizikovými faktormi sú psychosociálne faktory, ako
prítomnosť stresu, hostilita, typ správania, depresia, vzdelanostná a aj sociálno-ekonomická
úroveň. Zisťuje sa aj prítomnosť ochorení u jednotlivca, ktoré sa rozvíjajú ako dôsledok
nezdravého životného štýlu, napr. dlhodobého zneužívania alkoholu (Katreniaková, 2002,
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Machata, 2003, Krišková et al., 2003). V rámci podpory zdravia sa môžeme stretnúť aj
s protektívnymi faktormi zdravia. K nim zaraďujeme sociálnu oporu, osvojené spôsoby
zvládania životných rizík, pozitívne postoje a hodnoty, sociálne zručnosti – aktívne
počúvanie, komunikácia, schopnosť vyhľadať a aj poskytnúť pomoc (Verešová, 2007).
Intervencie podpory zdravia majú byť namierené na ovplyvnenie faktorov, ktoré
negatívne pôsobia na zdravie a podporenie protektívnych faktorov. Ide o poskytovanie
vedecky podložených informácií, ktoré umožňujú pacientom vyrovnávať sa so zdravotnými
problémami, v našom prípade následkami alkoholickej závislosti v oblasti telesného,
mentálneho, sociálneho zdravia. Podpora zdravia abstinujúceho alkoholika sa realizuje
formou poradenstva zameraného na riešenie alkoholickej závislosti a na riešenie dopadu
alkoholickej závislosti na zdravie (Katreniaková, 2002, LEMON 1, 1996).
Žiaková, Bašková (2000) hovoria, že k základným cieľom ošetrovateľstva patrí
podpora zdravia, prevencia ochorení, udržanie kvality života. V rámci poskytovania
zdravotníckych služieb môže ošetrovateľstvo významnou mierou ovplyvňovať aj životný štýl
pacientov.
Pri plnení úlohy sestier v podpore zdravia je dôležité, aby vedeli zabezpečovať služby
pre pacientov. Sestry sa môžu ocitnúť v role poradcu, poskytovateľa ošetrovateľskej
starostlivosti, školiteľa i koordinátora, pričom zmyslom ich práce je podpora zdravia.
Vychádzajúc z ottawskej definície podpory zdravia sa úloha ošetrovateľstva pri podpore
zdravia začínajúceho abstinujúceho alkoholika zameriava na zlepšenie jeho zdravia telesného, psychického, sociálneho. Úloha spočíva v učení pacientov rozoznávať jednotlivé
štádiá alkoholizmu, v pomoci pacientovi získať zdravý spôsob života, zdravý životný štýl,
ktorý predstavuje novú kvalitu života. Významnou úlohou je tiež pomoc pacientovi
v uvedomení si dôležitosti dodržiavania abstinencie, diskutovanie s pacientom o nácviku
zručností zabezpečujúcich abstinenciu a tým udržanie zdravia. V oblasti sociálneho zdravia
sa podpora prelína s pomocou redukovať sociálnu izoláciu pacienta. Dôležité je pomôcť
pacientovi, aby po liečbe alkoholizmu bol schopný zvyknúť si na iné schémy správania,
naučiť sa dodržiavať abstinenciu v bežnom prostredí, do ktorého sa po absolvovaní liečby
naspäť vráti, a zároveň vyčleniť sa z bývalého negatívneho sociálneho prostredia.
Kvalita života
Kvalita života (Quality of life, QoL) je pojem existujúci len niekoľko desaťročí. Svetová
zdravotnícka organizácia v roku 1993 vytvorením pracovnej skupiny pre kvalitu života tento
pojem skúmala a vytvorila jeho definíciu: „Kvalita života je vnímanie vlastnej pozície v živote,
v kontexte kultúry a hodnotových systémov so zreteľom na životné ciele, očakávania,
štandardy a záujmy.“ (Zikmund, 2001)
Dragomirecká, Škoda (1997) hovoria, že v súčasnom období sa o kvalite života
hovorí v mnohých oblastiach. V kultúre, sociológii, v zdravotníctve pri hodnotení
poskytovaných komunitných a zdravotníckych služieb, zdravotníckych programov až po
individuálne meranie životnej pohody a spokojnosti. V posledných dvoch desaťročiach
zaznamenávame výrazný nárast záujmu o kategóriu kvality života v ošetrovateľstve. Cieľom
ošetrovateľskej starostlivosti nie je len zlepšenie zdravotného stavu, ale aj zabezpečenie čo
najvyššej úrovne kvality života (Gurková, Žiaková, 2009). Ondrejka, Adamicová (2003) vo
svojej práci prezentujú názor, že podpora kvality života sa stáva jedným z cieľov
terapeutických a ošetrovateľských intervencií. Úspešnosť zdravotníckej starostlivosti sa
koncom 70. rokov minulého storočia začala posudzovať okrem iných faktorov aj pojmom
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kvalita života, ktorá sa stala novou paradigmou pre hodnotenie účinnosti zdravotníckej
starostlivosti. Ako kritérium na posudzovanie poskytnutej kvalitnej starostlivosti sa zaviedol
tento pojem prvýkrát v psychiatrii. Záujem medicíny, zdravotníctva a ošetrovateľstva o kvalitu
života chorých sa považuje za jeden z významných znakov ich humanizácie (Ondrejka,
Drímalová, 2001, Zikmund, 2001).
Gurková, Žiaková (2009) v konceptuálnej analýze zameranej na vymedzenie pojmu
kvality života v ošetrovateľstve ju analyzujú prostredníctvom troch prístupov.
V psychologických prístupoch kvalitu života definujú pomocou iných pojmov a
charakteristických znakov. Týmito pojmami sú pohoda – well-being, spokojnosť, očakávania
(Ondrejka, 2006). Pre ošetrovateľstvo sa považuje za dôležitý vzťah medzi kvalitou života
a pohodou. V odbornej literatúre často dochádza k stotožneniu týchto pojmov, ale pohoda
a spokojnosť sa majú skôr definovať ako zložky kvality života (Bradley, 2006, In Gurková,
Žiaková, 2009).
Aplikačné prístupy sú využiteľné pri hodnotení efektívnosti ošetrovateľských
intervencií. V aplikačných prístupoch je vo vzťahu ku kvalite života najdôležitejším pojmom
zdravie. Vymedzenie pojmu kvality života v ošetrovateľstve a medicíne nadväzuje na
definíciu zdravia, podpory zdravia a hodnotenie dopadov na zdravie. V rámci aplikačných
prístupov sa venuje pozornosť zmenám, ku ktorým došlo v kvalite života po ošetrovateľských
intervenciách, pričom sa hodnotí ich efektívnosť.
Syntetizujúce prístupy sa opierajú o myšlienku, že v konceptuálnych ošetrovateľských
modeloch nie sú analyzované zložky kvality života. Stuifbergen et al. (2000, In Gurková,
Žiaková, 2009) vytvorili model podpory zdravia a kvality života vychádzajúc z filozofie
Penderovej modelu podpory zdravia. Zamerali sa na správanie pacienta, na podporu zdravia
a kvalitu života.
Podpora zdravia a kvalita života
Podpora zdravia znamená šancu zlepšiť kvalitu života. Činitele prispievajúce ku
kvalite života majú vzťah k zdraviu, aj keď sa s ním nedajú stotožňovať. Medzi základné
biologické, psychologické a sociálne znaky zdravia, ktoré súvisia s kvalitou života, patrí
najmä fyzická a psychická nezávislosť a výkonnosť v každodennom živote, neprítomnosť
závažnejších fyzických a psychických ťažkostí, schopnosť zvládať stavy nepohody, vitálnosť
a radosť zo života (Zikmund, 2001). Vzťah medzi kvalitou života a podporou zdravia
spracovali Gurková, Žiaková (2009). Vyslovili názor, že kvalita života je negatívne
ovplyvňovaná závažnosťou ochorenia, bariérami vo vykonávaní činností zameraných na
podporu zdravia. Pozitívne je určená využívaním zdrojov sociálnej opory a činnosťami
zameranými na podporu zdravia. O prepojení týchto dvoch pojmov hovorí aj Kučera (2004),
pričom podporu zdravia vymedzuje ako proces umožňujúci jedincom zvýšiť si kontrolu
a zlepšenie vlastného zdravia. Podpora zdravia vedie k osobnej pohode – wellbeing. Kvalitu
života definuje ako úroveň osobnej pohody. Vzťah medzi oboma konceptmi je vyjadrený tým,
že pohoda je prienikom obidvoch konceptov. Nemožno ale vynechať názor, že pohoda ako
wellbeing je jednou zo základných termínov zdravia, i keď ho úplne nedefinuje. Kvalitu
života, osobnú pohodu, či pocit zdravia môžeme chápať ako cieľ podpory zdravia. Skúmanie
kvality života je dôležitým indikátorom podpory zdravia.
V súčasnosti sa diskutuje o podpore zdravia, spôsobe života, úlohe prevencie,
a zároveň v súvislosti s týmito pojmami sa skloňujú viac ako inokedy pojmy životný štýl
a kvalita života. Wiegerová (2004) vo svojej práci prezentuje náčrt konceptu podpory zdravia,
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pričom poukazuje na niekoľko štruktúr, ktoré sú priamo prepojené s daným pojmom. Výrazné
prepojenie je viditeľné v spojení podpory zdravia s procesom prevencie, s vymedzením
kvality života človeka a so životným štýlom človeka.
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ŠPECIFIKÁ EDUKÁCIE U PACIENTOV S ATOPICKOU DERMATITÍDOU

Vranaiová Karolína, Lizáková Ľubomíra, Horanská Valéria
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Súhrn

Atopická dermatitída je zápalové kožné ochorenie. Vo vyspelých krajinách patrí
medzi najčastejšie detské choroby. Keďže sa jedná o recidivujúce ochorenie, sú kladené aj
špecifické požiadavky na jeho liečbu. Vhodne zvolené liečebné postupy a princípy spolu
s uplatňovaním prevencie spúšťacích mechanizmov môžu vzplanutie ochorenia kontrolovať
a zlepšiť priebeh choroby u väčšiny pacientov. Súčasťou úspešnej liečby je teda edukácia
pacienta, prípadne rodičov dieťaťa s atopickou dermatitídou o ochorení a preventívnych
postupoch, ako aj o celkovej atopickej životospráve.
Kľúčové slová: Atopická dermatitída. Špecifiká edukácie. Atopická životospráva.
Úvod

Atopická dermatitída ako multifaktoriálne ochorenie vyžaduje komplexný prístup
k liečbe a vôbec k samotnému pacientovi. Ide o chronické zápalové kožné ochorenie, na
ktorého etiopatogenéze sa podieľa kombinácia genetickej predispozície, porušenej
epidermálnej bariérovej funkcie a imunitnej dysregulácie (Buchvald, 2008, s. 202) Ochorenie
sa typicky manifestuje v rannom detstve, najviac ťažkostí prináša v predškolskom
a školskom veku. V dospelosti asi v 40 % prechádza do kompletnej remisie. U týchto
pacientov pozorujeme nadmerne suchú kožu s poruchou bariérovej funkcie. Koža je ľahko
drážditeľná bežnými látkami z pracovného i životného prostredia, neprimerane reaguje na
klimatické zmeny alebo emocionálne podnety (Machovcová, 2007, s. 85). Liečba tohto
ochorenia nie je jednoduchá záležitosť. Benáková (2005) poukazuje na zásadu
komplexnosti, vrátane bio-psycho-sociálneho prístupu k pacientovi. Liečba má byť
kombinovaná zameraná na jednotlivé zložky, ako sú zmiernenie zápalu, obnova kožnej
bariéry, odstránenie infekcie, zmiernenie pruritu a ovplyvnenie imunologickej dysbalancie.
Okrem kombinovanej liečby musí byť liečba diferencovaná podľa veku, lokalizácie, fázy
a liečba individualizovaná podľa možností a priorít konkrétneho pacienta s cieľom
k dosiahnutiu stabilizácie ochorenia. Ku komplexnosti však patrí dôraz na prevenciu, ktorá
predstavuje až 50 % úspešnosti liečby (Benáková, 2005). Z uvedeného teda vyplýva, že
predpokladom úspešnej liečby je uplatňovanie určitých pravidiel životosprávy, vrátane úpravy
životného prostredia s odstránením známych alergénov a pod. (Buchvald, 2008, s. 202).
Neoddeliteľnou súčasťou manažmentu atopickej dermatitídy pri poskytovaní
ošetrovateľskej starostlivosti je edukácia pacienta, resp. rodiča dieťaťa s atopickou
dermatitídou o povahe ochorenia, jeho liečbe a atopickej životospráve. Edukácia chorých
a ich zapojenie do liečby zvyšuje šancu na dosiahnutie dobrej celoživotnej kontroly nad
ochorením (Krommerová, 2002, s. 21).
Uplatňovanie pravidiel životosprávy ako dostatok pokojného spánku, nedráždivá
strava, systematická starostlivosť o čistotu tela, vhodné obliekanie, predchádzanie väčšiemu
fyzickému a psychickému vypätiu, pobyt v miestach s priaznivými klimatickými podmienkami
sú dôležitou súčasťou liečebného režimu pacienta. Na tieto oblasti sa sestra v rámci
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edukácie o správnej životospráve zameriava. Úlohou sestry aj ošetrujúceho lekára je, aby
pacienta resp. rodičov dieťaťa o zásadách životosprávy informovali a podľa možností
presvedčili ich o nutnosti ich dodržiavania (Buchvald, 2008, s. 202).
Edukácia zameraná na režimové opatrenia
Priebeh atopického ekzému môže ovplyvňovať mnoho vonkajších a vnútorných
faktorov. Odhalenie zhoršujúcich faktorov je však často veľmi obtiažne, pretože sa ich
pôsobenie kombinuje. Starostlivým rodičom ako aj pacientovi doporučujeme viesť denník,
ktorý im po niekoľkých mesiacoch sledovania umožní nájsť vplyvy, ktoré sú najčastejšou
príčinou zhoršenia príznakov ochorenia, a môžu im tak ľahšie predchádzať.
Závažné sú nasledujúce faktory:
• jedálniček – je významné sledovať vplyv jednotlivých druhov potravín na priebeh
ekzému. Starostlivo zaznamenávať obdobie, keď sa do jedálnička zaraďujú nové
jedlá, ktoré pacient predtým nemal (napr. prídavok kravského mlieka dojčenému
dieťaťu, zaradenie ovocných štiav k mliečnej výžive, nové druhy zeleniny v polievke a
pod.),
• počasie – odporučiť sledovať vplyvy mrazivého, veterného a vlhkého počasia. Známe
je zhoršovanie v sychravom a vlhkom období a pri väčšom výskyte smogu,
• lieky – zaznamenávať vnútorné aj vonkajšie lieky, ktorými je pacient ošetrovaný a
sledovať ich vplyv na hojenie ekzému,
• kúpanie – sledovať, ako vyzerá ekzém pred večerným kúpaním a po ňom a
zaznamenávať vplyv kúpania vo voľnej prírode (rybník, rieka, kúpalisko),
• slnko – sledovať, ako dieťa znáša slnko,
• menštruačný cyklus – u dievčat je potrebné zaznamenávať časový priebeh
menštruačného cyklu a jeho vplyv na ekzém,
• psychická a fyzická záťaž – poukázať aj na vplyv väčšej záťaže v škole, radostných
udalostí, konfliktných situácií, citových problémov, väčších športových výkonov na
ekzém a pod.,
• zmeny v životnom stereotype – zvlášť starostlivo zaznamenávajte dlhšie pobyty mimo
domova. Všímajte si vplyv pobytu na chate, u babičky, na horách, pri mori,
• celkový stav – odporučiť sledovať všetky choroby, ktoré dieťa prekonalo, ich celkovú
liečbu a vplyv na priebeh ekzému,
• domácnosť – zaznamenávať činnosť v domácnosti, ktorá môže viesť k zhoršeniu
príznakov ekzému ( napr. luxovanie, maľovanie, prestavba bytu, väčšie upratovanie ),
• koníčky – sledovať si vzhľad ekzému po väčšom športovom výkone, pobyte na
ihrisku, jazde na bicykli, návšteve plaveckého bazénu, dlhšom výlete. Sledovať stav
ekzému na rukách v súvislosti s obľúbenou činnosťou ( šitie, pletenie ), po práci vo
výtvarnom krúžku. Upozorniť pred kontaktom s domácim zvieraťom na možné
alergény zvieracích epitélií (Čapková et al., 2005, s. 75-76).
Edukácia zameraná na starostlivosť o kožu
Pacientom je často nejasné, akú významnú úlohu plní denná starostlivosť o kožu
v manažmente atopickej dermatitídy. Niektoré štúdie ukazujú, že pacienti majú nedostatky
vo vedomostiach v oblasti príčin, spúšťacích faktorov ochorenia alebo v zručnostiach, ako sa
správne starať o kožu atopika (Nicol, Boguniewicz, 2008). Starostlivosť o kožu pacienta
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s atopickým ekzémom musí byť komplexná. Zahŕňa starostlivosť o jej čistotu a udržiavanie
jej vláčnosti premasťovaním. Kúpanie a umývanie obmedzujeme len pri výraznom oživení
ložísk ekzému. Vtedy odporúčame pacientom sprchovanie vlažnou vodou len 2 krát
týždenne. V dobe, keď je ekzém viac v kľude môžeme povoliť 2 krát do týždňa vaňovú kúpeľ
alebo rýchle umytie detským mydlom. Vhodné sú mydlá s neutrálnym alebo kyslým pH.
Ostatné dni v týždni si pacient umýva len miesta vlhkých zaparenín (Čapková et al., 2005,
s.80 ). V poslednej dobe sa osvedčujú regenerujúce olejové prísady, ktoré sa pridávajú do
kúpeľa a vytvárajú na povrchu kože ochranný film, ktorý kožu premasťuje, zvláčňuje
a znižuje uvoľňovanie vody z kože. Je vhodné odporučiť rôzne špeciálne olejové prípravky.
Po kúpeli alebo sprchovaní je potrebné vždy ošetriť kožu nedráždivými krémami alebo
masťami. Ide o tzv. emolienciá, ktoré sú významným doplnkom liečby diferentnými externami
a základom udržiavacej liečby v období bez klinických príznakov ochorenia. Je nutné ich
aplikovať najmenej dvakrát denne. Najlepší účinok majú pri použití bezprostredne po kúpeli
alebo sprche (Polášková, 2009, s. 16). V súčasnej dobe sú k dispozícii kvalitné hromadne
vyrábané liečivé prostriedky v rámci tzv. dermatokozmetiky určené k pravidelnému
ošetrovaniu ekzémovej kože (Machovcová, 2007, s. 88).
Edukácia zameraná na miestnu a celkovú liečbu
Zásady lokálnej liečby atopickej dermatitídy (voľba druhu a koncentrácie účinnej látky,
liekovej formy a stratégie ošetrovania) sa riadia aktuálnym klinickým obrazom
a všeobecnými princípmi dermatologickej externej terapie. Úplne zabrániť exacerbáciám
atopickej dermatitídy nie je často možné ani pri najprísnejšom dodržiavaní zásad
životosprávy a starostlivosti o suchú kožu. Je však možné docieliť redukovanie ich frekvencie
a intenzity. Cieľom liečby exacerbácie je umožniť čo najskorší návrat k bazálnej
dermatologickej liečbe emolienciami, preto je veľmi dôležité edukovať pacienta resp. rodičov
dieťaťa o správnej stratégii ošetrovania postihnutej kože.
Celková liečba je často zameraná na zmiernenie svrbenia podávaním predpísaných
antihistaminík. Okrem nich je potrebné naučiť pacienta, akými spôsobmi môže svrbenie
zmierniť. Najjednoduchším prostriedkom je pôsobenie chladu (Pütz et al., 2007). Je
významné pacientom vysvetliť, že svrbenie je kľúčovým príznakom atopickej dermatitídy,
ktorý navodí škriabanie a zároveň zhoršuje ekzémové prejavy. Vzhľadom na to, je potrebné
poukázať na význam dodržiavania manažmentu starostlivosti o kožu, ktorý zahŕňa redukciu
suchosti kože pravidelným premasťovaním emolienciami, správnym používaním lekárom
predpísanej lokálnej a celkovej liečby (Nicol, Boguniewizc, 2008).
U niektorých pacientov sa výrazný efekt dá dosiahnuť fototerapiou. Medzi najstaršie
metódy patrí prírodné slnenie, ktoré sa využíva v letných mesiacoch a vo väčšej intenzite pri
mori. Indikáciou sú prakticky všetky druhy ekzému, predovšetkým atopický ekzém.
Kontraindikáciu tvoria fotosenzibilné a akútne erupcie ekzémov a dermatitíd. Výber chorých
pre slnenie a dávkovanie sa riadi podľa typu kože. Veľkú opatrnosť vyžaduje skupina
chorých so svetlou pleťou, ktorá zle pigmentuje a sčervená i po malých dávkach slnečného
žiarenia (Novotný , 1993 s. 249 ).
Edukácia zameraná na iné liečebné možnosti
Je potrebné informovať pacienta aj jeho rodičov o ďalších liečebných možnostiach
ako je kúpeľná liečba a klimatoterapia. Prímorský pobyt pacientov, ktorí dobre znášajú slnko,
vedie väčšinou k výraznému zlepšeniu , niekedy k úplnému vyhojeniu ekzému. Čapková et al
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(2005, s. 113) uvádza, že okrem slnka sa priaznivo uplatňuje aj vplyv prímorského podnebia,
pôsobenie soli na kožu a dýchanie aerosólu z morskej vody. Pre niektorých pacientov je
výhodnejší pobyt na horách ako pri mori. Ide predovšetkým o pacientov, ktorí zle znášajú
slnko, teplo a majú opakované zápaly dýchacích ciest (Čapková, 2005, s. 117).
Edukácia zameraná na psychosociálne faktory
Kožné choroby svojimi viditeľnými prejavmi a otravnými subjektívnymi príznakmi
zásadným spôsobom sťažujú súkromný a spoločenský život človeka. A naopak bežné
životné nepohody, ktoré zdravý človek hravo zvláda, provokujú vzplanutia choroby, zhoršujú
a komplikujú priebeh a ďalej oslabujú adaptívnu kapacitu pacienta. Uzatvára sa bludný kruh,
v ktorom sa organická podstata choroby preplieta s duševným a spoločenským kontextom
pacienta. Keďže väčšina pacientov s atopickým ekzémom sú deti, už od samotného počiatku
choroby možno pozorovať, že bremeno choroby sa prenáša aj na rodičov a rodinu (Chromej,
2007, s. 153). Dôležité je, aby si rodičia jednotlivo i spoločne ujasnili všetko, na čo
spoliehajú, kto alebo čo im môže pomôcť (Petrů, 1994 s. 83). Pri komunikácii s nimi
vystupuje do popredia nutnosť profesionálnej zrelosti personálu, uplatnenie jeho odborných
i psychologických vedomostí a empatie (Voríšková, 2002 s. 20).
Všetci členovia rodiny musia prijať ochorenie ako skutočnosť, naučiť sa jej priebeh
a spôsob ošetrovania, aby mohli postihnutému účinne pomôcť v prípade zhoršenia. Do
základnej súpravy informácií patrí teda zrozumiteľné vysvetlenie podstaty choroby, prejavov
a možného priebehu. Rodič by mal najprv pochopiť, že choroba je chronická so striedaním
fáz vzplanutia a pokoja a všímať si, ktoré provokačné faktory sú zodpovedné za zhoršenie
zdravotného stavu. Táto vedomosť aj skúsenosť by mala rodičov aj pacienta priviesť
k aktívnym opatreniam na redukciu škodlivých vplyvov vrátane psychického stresu. Okrem
toho možno pacientom resp. rodičom detí s atopickou dermatitídou odporučiť špecializovanú
individuálnu psychologickú a psychoterapeutickú pomoc. (Chromej, 2007, s. 158). Vhodné je
poukázať aj na existenciu svojpomocných skupín. Pacienti s atopickou dermatitídou aj
rodičia detí s týmto ochorením majú možnosť sa združovať v Spoločnosti psoriatikov
a atopických ekzematikov, ktorá má svoje pôsobenie aj na Slovensku.
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VÝZNAM PREVENCIE OSTEOPORÓZY

Vranaiová Karolína, Hudáková Paulína, Lengyelová Anna
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Súhrn

Od konca minulého storočia sa problém osteoporózy dostal do povedomia nielen
zdravotníckej, ale aj širokej laickej verejnosti. Z osteoporózy sa stal obrovský zdravotnícky a
sociálno-ekonomický problém. Náklady na diagnostiku a liečbu osteoporózy, vrátane liečby
zlomenín a ich dôsledkov dosahujú obrovské čiastky a neustále rastú. Najviac je ohrozená
skupina žien po menopauze, kedy dochádza k enormnému zvýšeniu kostného metabolizmu
spojeného s poruchou rovnováhy medzi novotvorbou kosti a jej odbúravaním. Výsledkom
tejto nerovnováhy je oslabená kosť a zvýšené riziko zlomeniny. Samotný klinický rozvoj
osteoporózy je často bez príznakov. Osteoporóza sa často prejaví až prvou zlomeninou,
ktorá so sebou prináša bolesť a zníženie kvality života. Základným strategickým cieľom
liečby osteoporózy je zabrániť vzniku zlomeniny. To sa týka hlavne osôb, ktoré ešte
zlomeninu nemali. Pokiaľ sa k liečbe pristupuje až na základe už prítomnej zlomeniny, potom
je situácia zložitejšia a v takomto prípade sa odborník usiluje o oddialenie vzniku ďalšej
zlomeniny. Osteoporóza v štádiu zlomenín je veľmi zle liečiteľná, preto je najlepšou liečbou
prevencia.
Kľúčové slová: Osteoporóza. Prevencia.
Úvod

Osteoporóza je systémové ochorenie skeletu charakterizované nerovnováhou kostnej
prestavby v zmysle prevažujúcej osteoresorpcie nad novotvorbou kosti. Dôsledkom týchto
zmien dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kosti s následným zvýšením rizika
zlomeniny. Výskyt primárnej osteoporózy je výrazne vyšší v porovnaní so sekundárnou
osteoporózou, ktorá vzniká ako dôsledok inej základnej choroby alebo vonkajších vplyvov. Z
tohto dôvodu je dôležitá prevencia a liečba rizikových pacientov na všetkých úrovniach
zdravotnej starostlivosti, tak v ambulancii prvého kontaktu, ako aj v spolupráci so
špecialistami – osteológmi (Šteňová et al, 2008, s. 34). Nárast výskytu osteoporózy sa
pripisuje jednak starnutiu populácie a jednak zmene životného štýlu (obmedzovanie pohybu,
kybernetizácia, zmena stravovacích zvyklostí, fajčenie a podobne). Už dnes vyrastá v
školách široká masa budúcich osteoporotikov. Presná príčina osteoporózy nie je úplne
známa. K ubúdaniu kostnej hmoty dochádza fyziologicky v priebehu starnutia u každého
človeka, čo je pri príčinou tzv. senilnej osteoporózy. U žien sa však pridružuje ešte ďalší
faktor – menopauza a zánik menštruácie po prechode. Asi u tretiny žien sa potom vyvinie
tzv. postmenopauzálna osteoporóza. Popri týchto dvoch hlavných rizikových faktoroch (vek a
menopauza) bolo doteraz zistených niekoľko ďalších faktorov, nemenej dôležitých.
Zaraďujeme medzi ne:
- genetické faktory,
- faktory vzrastu,
- faktory životného štýlu,
- predčasný prechod u žien,
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-

iné ochorenia,
niektoré typy liekov (Masaryk, 2008, s. 37).

Osteoporózu môžeme rozdeliť na primárnu a sekundárnu. Primárna osteoporóza
zahrňuje vplyv veku, rasy a pohlavia. Všeobecne do tejto skupiny zaraďujeme
postmenopauzálnu, senilnú a juvenilnú osteoporózu. Pri sekundárnej osteoporóze poznáme
príčinu, ktorá môže byť rôzna. Môže ísť o endokrinné, hematologické, nefrologické
ochorenia, poliekové príčiny, nutričné a iné vplyvy (Hrčková, 2004, s. 37).
Najčastejšou metódou, ako diagnostikovať včasné štádium osteoporózy a ako
stanoviť riziko zlomenín, je kostná denzitometria. Včasná diagnostika je významná vzhľadom
na to, že osteoporóza sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ
nepríde k zlomenine. Denzitometria stanoví množstvo kostnej hmoty (denzitu kostí). Na
udržanie kostnej hmoty je nutné užívať lieky, aby nedochádzalo k ďalším stratám kostnej
hmoty, taktiež aby sa znížilo riziko zlomenín. Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je
možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30
percent. Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však
prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr.
pri nádoroch (Rexa,2006).
Základným strategickým cieľom liečby osteoporózy je zabrániť vzniku zlomeniny. To
sa týka hlavne osôb, ktoré ešte zlomeninu nemali. Pokiaľ sa k liečbe pristupuje až na
základe už prítomnej zlomeniny, potom je situácia zložitejšia a v takomto prípade sa
odborník usiluje o oddialenie vzniku ďalšej zlomeniny. V súčasnosti sú k dispozícii rôzne
druhy liekov, ktoré pacientom pomáhajú. Najúčinnejšou skupinou liekov, ktoré intenzívne
potláčajú proces odbúravania kosti a významne znižujú riziko zlomeniny, sú bifosfonáty.
Pozitívne vlastnosti estrogénov na kosť si zachovávajú selektívne modulátory estrogénových
receptorov (SERM). Kalcitoníny sú hormóny zvláštnych buniek štítnej žľazy, ktoré intenzívne
blokujú zvýšené odbúravanie kosti. Majú súčasne aj výrazný analgetický efekt. Účinné sú
hlavne pri čerstvých zlomeninách stavcov. Majú minimum vedľajších účinkov. Stroncium
ranelát sa vyznačuje unikátnym účinkom na kosť, nielenže potláča odbúravanie kosti, ale
súčasne podporuje aj novotvorbu kosti. Parathormon je veľmi účinný liek, ktorý veľmi
intenzívne podporuje novotvorbu kosti. Nevýhodou sú denné podkožné injekcie a vysoká
cena, preto je jeho predpis viazaný na súhlas revízneho lekára (Masaryk, 2008, s. 40).
Keďže najčastejšou príčinou osteoporózy je postmenopauzálny deficit estrogénov. Z
osteologického hľadiska možno považovať substitúciu estrogénmi za fyziologický a veľmi
efektívny variant prevencie a liečby osteoporózy. Vzhľadom na nonskeletálne účinky však
t.č. hormonálna substitúcia túto indikáciu má len pri súčasnom efekte na klimakterický
syndróm. Preferované je podávanie nižších dávok zachovávajúcich benefity pri minimalizácii
rizikovosti liečby. Liečba musí byť presne individualizovaná a používaná počas
najnutnejšieho obdobia (Payer et al, 2006, s. 292).
Prevencia

Cieľom prevencie a liečby osteoporózy je zabrániť zlomeninám, udržať množstvo
a kvalitu kostnej hmoty event. dosiahnuť jej úpravu. S týmto procesom by sme mali začať už
v detstve a dospievaní, keď sa dosahuje maximálne množstvo kostnej hmoty. Základom
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terapeutických postupov je úprava životného štýlu s dostatkom pohybu, primeraná
životospráva, zabezpečenie dostatočného príjmu vápnika a saturácie organizmu vitamínom
D, ako aj prevencia pádov starších pacientov. Bez dodržania týchto zásad nie je možné
očakávať plný efekt žiadnej medikamentóznej terapie (Šteňová et al, 2008, s. 37).
V princípe sa prevencia rozdeľuje na tri fázy:
• primárna prevencia - týka sa obdobia rastu kosti, t.j. obdobie detstva a rannej
dospelosti. Jej cieľom je nadobudnúť čo najväčšie množstvo kostnej hmoty. Hlavným
prostriedkom je dostatočná váhonosná záťaž kostí (chôdza, alebo stoj vo
vzpriamenej polohe) a správna výživa (hlavne dostatočný prívod vápnika),
• sekundárna prevencia- spočíva vo včasnom odhalení chorých s rizikom budúcej
osteoporózy, zastavení úbytku kostnej hmoty u nich, a tým predchádzaniu
osteoporóze,
• terciárna prevencia - týka sa osôb s už prítomnými zlomeninami, hlavne v
pokročilom veku. Ide o komplexnú správnu liečbu pacientov s osteoporózou, aby sa
predišlo zlomeninám na osteoporotickom teréne, dôležitá je najmä prevencia pádov
(Rexa, 2006).
Význam pohybovej aktivity
Pravidelná denná aktivita s prekonávaním gravitácie napr. chôdza má priaznivý vplyv
nielen na kostnú denzitu, pretože dráždi osteoblasty, aby produkovali novú kosť a tlmí
osteoklasty, čím klesá rezorpcia starej kosti (Payer et al, 2006, s. 450). Vhodná je tiež
intenzívnejšia pohybová záťaž po dobu minimálne 30 minút. Pre posilňovanie svalstva sú
vhodné izometrické cvičenia vo vzpriamenej polohe, jazda na bicykli. U žien s potvrdenou
osteoporózou by mal byť rehabilitačný program plánovaný opatrne. Pohybová aktivita by sa
však nemala obmedzovať, nakoľko zabraňuje ubúdaniu kostnej hmoty. Tieto ženy by sa mali
vyvarovať krúživým či otáčavým cvikom, ktoré by mohli spôsobiť fraktúru stavcov. Mali by sa
rovnako vyhýbať aj pohybom, ktoré vyžadujú rýchle ohýbanie a otáčanie tela, noseniu
ťažkých bremien a preťažovaniu sa (Simočková, 2004, s.27).
Predchádzanie pádom
Väčšina zlomenín je spojená s pádmi. S pribúdajúcim vekom sa pády stávajú
častejšie následkom veku pridružených faktorov ako slabnúci zrak, oslabená rovnováha,
svalová slabosť a užívanie liekov spôsobujúcich nevoľnosť a závraty. Navyše, riziko
zlomeniny pri akomkoľvek banálnom páde sa tiež zvyšuje vekom. Z toho vyplýva, že
zníženie počtu pádov zníži aj výskyt zlomenín starších ľudí, čo je hlavným úsilím v prevencii
a liečbe osteoporózy. Chorých s dokázanou osteoporózou treba varovať, že je u nich i po
minimálnom úraze pravdepodobnosť zlomenín (najmä stavcov, zápästia a stehnovej kosti).
Mali by sa vyvarovať rizík, ktoré by viedli k pádu. Najnebezpečnejším obdobím je zima, keď
sú dni krátke, teploty nízke, často sneh, prípadne námraza. Drsné počasie môže byť
nebezpečné pre každého, zvlášť opatrní musia byť ľudia s krehkými kosťami spôsobenými
osteoporózou, lebo v ich prípade pád znamená zlomeninu so všetkými nebezpečnými
dôsledkami. Obsahom edukácie v rámci prevencie pádov by mali teda byť nasledujúce
rady.
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Rady na zaistenie bezpečnosti mimo domova:
- snažiť sa mať pri chôdzi vždy voľné ruky,
- nosiť topánky s gumovou podrážkou (zmiernia otrasy chrbtice pri chôdzi),
- pri zlom počasí používať na zaistenie rovnováhy oporné prostriedky (palice, barle), v
zime so špeciálnymi protikĺzavými násadcami,
- dávať pozor na vlhké klzké podlahy vo verejných budovách,
- v dopravných prostriedkoch sedieť alebo sa pevne držať držadla,
- pri chôdzi po schodoch klásť vždy celé chodidlo na schod a pridržiavať sa zábradlia.

Rady na zaistenie bezpečnosti doma:
- zaistiť bezbariérové okolie domu a upraviť domáce prostredie,
- podlahy v miestnostiach majú byť rovné, nesmú byť klzké,
- odstrániť nebezpečné nástrahy v byte (napr. posuvné koberce, šnúry elektrických
spotrebičov a pod.),
- domáce zvieratá, deti a ich hračky sú tiež častou príčinou pádu starších ľudí,
- dbať na dostatočne intenzívne osvetlenie (najmä vstupu do bytu a schodiska), aj
doma nosiť uzavretú obuv s nízkym podpätkom s gumovou podrážkou a
zaokrúhlenou prednou časťou; nechodiť len v ponožkách alebo v šľapkách,
- ak máte nerovnakú výšku dolných končatín, noste v topánke podpätenku podľa
ordinácie lekára,
- do vane a sprchy uložiť protišmykové rohožky,
- zvážiť umiestnenie plastickej stoličky v sprche,
- upevniť podporné držadlá na stenách kúpeľne a WC,
- upraviť si pracovné prostredie (výšku pracovného stola a stoličky treba prispôsobiť
výške postavy; medzi operadlo a driekovú chrbticu je vhodné vložiť tenký vankúš pre
lepšiu podporu) (Rexa, 2006).
Význam výživy
Z výživových faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku osteoporózy, sú nedostatočný
prívod vápnika, horčíka, vitamínu D a stopových prvkov, nadmerný prívod fosforu, sodíka a
živočíšnych bielkovín, nadmerná konzumácia alkoholu a kofeínu a fajčenie (Masaryk, 2008,
s. 37). Adekvátny príjem vápnika je absolútnou podmienkou tak prevencie ako aj terapie
osteoporózy. Odporúča sa denný príjem vápnika nasledovne:
- ženy do menopauzy, ženy po menopauze, ak užívajú hormonálnu substitučnú
terapiu – 1000 mg,
- ženy po menopauze, ak neužívajú hormonálnu substitučnú terapiu – 1500 mg,
- ženy a muži nad 65 rokov – 1500 mg,
- muži do 65 rokov – 1000 mg,
- dospievajúci (11 až 24 rokov) , gravidné a dojčiace ženy – 1200 – 1500 mg.

Ideálne je zabezpečiť toto množstvo v bežnej strave. V prípade, že pacient nevie
prijať toto odporúčané množstvo vápnika v strave, je mu indikovaná suplementácia
prípravkov vápnika. Liečba kalciom v odporúčaných dávkach sa považuje za bezpečnú, vždy
je však potrebné brať do úvahy kontraindikácie (hyperkalciémia, idiopatická hyperkalciúria
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s nefrolitiázou a pod.). Preto je potrebné pred nasadením dlhodobej suplementácie vyšetriť
hladinu kalcia v sére a 24 hodinovú kalciúriu (Payer et al, 2005, s. 450).
Je ideálne zároveň konzumovať potraviny s vysokým obsahom vitamínu D, keď sa
vstrebáva väčší podiel vápnika, a tým sa celkovo zvýši jeho využitie z prijatej odporučenej
diéty . Vitamín D je indikovaný pri stavoch, keď je možné predpokladať alebo dokázať jeho
deficit. Predovšetkým je to v zimných mesiacoch (nedostatok UV žiarenia) a u starších ľudí,
najmä, ak málo vychádzajú von na slnko, je preto vhodná aj celoročná suplementácia.
Odporúčaná denná dávka je 400–800 IU denne (t. j. 10–20 µg). Suplementácia vitamínom D
je po zohľadnení kontraindikácií bezpečná (do 2 000 m. j. denne), je však vhodné
kontrolovať kalciúriu, ako je uvedené pri liečbe kalciom (Payer et al, 2005, s. 452).
Podporné prostriedky
Tieto pomôcky sú hlavne indikované pri vzniku zlomeniny stavca. Podporné
prostriedky (korzety, napomínačka) sa používajú na podporu a úpravu nesprávneho držania
tela. Podporné prostriedky chrbtice môžu upravovať nesprávne držanie tela nasledovne:
- pripomínajú pacientovi, aby nezohýbal chrbticu počas pohybu,
- zabraňujú zvyšovať „guľatenie“ hrudného úseku chrbtice,
- znižujú oslabovanie brušného svalstva,
- zabezpečujú úľavu bolesti ako doplňujúci fyzikálny liečebný prostriedok.

Po zhojení zlomeniny sa odporúčajú ortézy trupu nosiť len pri zhoršení bolestí v
chrbte (aj to len na nevyhnutne krátku dobu - maximálne 2 hodiny alebo v prípade
predpokladanej väčšej fyzickej záťaže, ktorá pacientovi môže vyvolať bolesť). Podporné
prostriedky sú vhodné i pri dlhšom cestovaní autom, autobusom a pod. Keďže používanie
týchto podporných prostriedkov dlhšiu dobu môže viesť k ochabnutiu svalstva, je dôležitá
pohybová liečba, ktorá zahŕňa cvičenia na posilnenie svalstva trupu a zabezpečenie
svalovej rovnováhy (Rexa, 2006).
Činnosť svojpomocných dobrovoľných neziskových organizácií
Podstatnou súčasťou realizácie prevencie osteoporózy na Slovensku má aj činnosť
svojpomocnej, dobrovoľnej, neziskovej organizácie občanov (SUPO), ktorá vznikla 12.
decembra 1999. SUPO je od roku 2000 členom Koordinačného výboru organizácií telesne
postihnutých pri vláde SR a od roku 2001 členom International Osteoporosis Foundation
(IOF). Táto organizácia má pôsobenie na celom Slovensku a združuje členov v miestnych
pobočkách.

Jej hlavnými cieľmi sú:
- organizovať spoluprácu všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcť,
- oboznamovať verejnosť s problematikou osteoporózy a ostatných metabolických
chorôb,
- usilovať sa o zlepšenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti o osteoporotických
pacientov,
- radiť pacientom postihnutých osteoporózou,
- vydávať periodické a neperiodické publikácie s osteologickou problematikou.
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Abstrakt
Moderní trendy současné společnosti aktivně ovlivňují i dění ve zdravotnictví.
Požadavky Evropské unie, nové legislativní změny, různorodost ošetřovatelského procesu,
to vše přináší nové a kvalitativně vyšší nároky na připravenost zdravotnických pracovníků.
Celoživotní vzdělání umožňuje sestrám získávat nejnovější poznatky, dovednosti a
informace, které jim pomohou zvládat dynamické změny našeho zdravotnictví. Důležitou
úlohu ve vzdělávání zdravotníků sehrává výuka psychologie a z ní vycházející sociální
interakce, jako prostředek vytvářející vzájemný vztah mezi zdravotníkem a nemocným.
Sociální komunikace patří k základní vybavenosti zdravotníků. Je neodmyslitelnou součástí v
péči o nemocného člověka. O její efektivnosti rozhodují vždy dvě strany, a to zdravotník a
pacient. V klinické praxi má vyšší zodpovědnost za její průběh zdravotnický pracovník.
Profesionální využití komunikace v ošetřovatelství má velký význam při ošetřovatelských
zákrocích a především při realizaci všech etap ošetřovatelského procesu. Diskusní
vystoupení analyzuje výsledky průzkumu z oblasti komunikačního procesu mezi sestrami a
pacienty v klinické praxi.
Klíčová slova: Sociální interakce. Psychologie. Vzdělávání. Sestra. Pacient. Chyby.
Abstract
Modern trends of the contemporary society actively affect also the health care sector.
The new and more quality-based demands on the readiness of the health care workers
reflect the EU requirements, new legislative and the varieties of the health care process. The
life-long training provides nurses with the latest knowledge, findings and information to help
them face the dynamic changes of the sector. The psychology education plays one of the
most important roles in the training of nurses, including the social interaction as a means to
create relations between the health care workers and patients. The social communication
belongs to the basic skills of the health care workers. It is an inseparable part of the health
care provided to the patients. If it is effective or not depends always on two parties, i. e. the
health care worker and the patient. In clinical practice, however, it is the health care worker
who bears greater responsibility for the communication process.
Professional using of communication in nursing is very important for nursing treatment
and it is especially necessary for realization of all the stages in nursing process. In my
discussion presentation there are analyzed search results in a field of communication
process between nurses and patients in clinical practice.
Key words: Social interaction. The psychology. An education. A nurse. A patient. Mistakes
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Úvod

Východiskem průzkumu byla současná situace v oblasti komunikace v klinické praxi
ve vztahu sestra – pacient. Empirická část práce ve dvou samostatných souborech a
následně metodou komparace poukazuje na problémy ve vzájemné komunikaci mezi sestrou
a pacientem, pacientem a sestrou. Chyby a omyly v komunikaci, které byly průzkumem
zjištěny, lze v praxi využít při odstraňování vzájemných bariér v komunikačním procesu
v klinické praxi.
Na základě zjištěných skutečností lze navrhnout varianty možností přípravy
zdravotníků na různé formy komunikace s pacienty, a to jak v rámci přípravy na budoucí
povolání, tak i na úseku celoživotního vzdělávání.
Průzkum probíhal v 5 státních i nestátních zdravotnických zařízeních
Moravskoslezského kraje (září – prosinec 2008). Účast 564 respondentů základního souboru
sestra a pacient (lůžková i ambulantní oblast). Dotazníková metoda průzkumu s 20
položkami v souboru pacient a 22 položkami v souboru sestra.
Cíl průzkumu
Zhodnotit úroveň komunikace v interakci sestra – pacient a pacient – sestra
s vymezením nejčastěji se vyskytujících chyb a omylů v podmínkách klinické praxe, které
mohou vzájemný vztah ovlivnit.
Praktická část úzce navazuje na teoretickou a monitoruje problémové oblasti
komunikace v dané praxi.
K vyhodnocení průzkumu využity
- kvantitativní metody (třídění údajů, součty odpovědí, procentuální výpočty, výčet
pořadí),
- kvalitativní metody (analýza, syntéza dotazníkových položek, porovnání odpovědí
pacientů a sester, komparativní metoda),

V návaznosti na cíl průzkumu – stanoveny dílčí cíle → pracovní hypotézy (zvlášť soubor
pacienti a sestry).
Soubor pacienti – PŘEDPOKLADY
H-P-1: Předpokládám, že pacienti hodnotí první kontakt se sestrami a způsob jejich
oslovování kladně.
H-P-2: Předpokládám, že pacienti jsou spokojeni s časem, který mohou využít k rozhovoru
se sestrami, ale ne vždy jsou spokojeni s obsahovou stránkou rozhovoru.
H-P-3: Předpokládám, že pacienti nejsou spokojeni s formou sdělování soukromých a
důvěrných informací.
H-P-4: Předpokládám, že pacientům vyhovují častější návštěvy sester na pokoji, při kterých
s nimi mohou komunikovat.
Soubor sestry – PŘEDPOKLADY
H-S-1: Předpokládám, že sestry nemají problémy v navazování kontaktu s pacienty a
s dodržováním společenských pravidel chování.
H-S-2: Předpokládám, že sestry hodnotí kladně časové a obsahové možnosti při rozhovoru
s pacienty.
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H-S-3: Předpokládám, že sestry ne vždy správně poskytují pacientům důvěrné informace.
H-S-4: Předpokládám, že sestry považují návštěvy na pokojích pacientů za dostačující a
dodržují zásady správné komunikace.
K vyhodnocení hypotéz a vymezení nejčastěji se vyskytujících chyb a omylů v komunikaci
v interakci sestra – pacient, pacient – sestra využita metoda komparace (vzájemné
porovnání získaných výsledků).
Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že chyby v komunikaci sester s pacienty
jsou. Je nutné je vytipovat, zařadit do komunikačního schématu, pojmenovat a postupně
odstraňovat. Mezi nejčastěji se vyskytující problémy v realizovaném průzkumu patří:
- časový prostor pro rozhovor (sestra – pacient),
- časové zaneprázdnění sestry,
- sdělování důvěrných informací,
- návštěvy sester na pokoji,
- pomoc při překonávání negativních pocitů pacientů.
Mezi problémy v komunikaci sester s pacienty řadíme:
- vzájemný kontakt a oslovení pacientů
- poskytování informací o ošetřovatelské péči,
- umění naslouchat,
- umění využívat neverbální formu komunikace.
Na základě dosažených zjištění a výsledků v souboru pacienti lze konstatovat, že:
H-P-1 se potvrdila.
První kontakt sester s pacienty vychází ze základů společenského chování. Také oslovování
pacientů sestrami odpovídá společenským normám.
H-P-2 se potvrdila.
Pacienti ocenili dostatečný časový prostor pro vzájemný rozhovor. Někteří pacienti by
potřebovali větší možnosti pro komunikaci se sestrami i z pohledu obsahového zaměření.
H-P-3 se potvrdila.
Pacienti nejsou ve většině případů spokojeni s formou sdělování důvěrných informací, které
zasahují do jejich soukromí.
H-P-4 se potvrdila.
Část respondentů hodnotila návštěvy sester na pokojích jako dostatečné a část respondentů
se vyjádřila, že jim vyhovují návštěvy méně častě. Obecně respondentům návštěvy nevadí,
jsou součástí jejich práce.
Při vyhodnocení výsledků v souboru sestry:
H-S-1 se potvrdila.
Sestry nemají problémy v navazování kontaktu s pacienty a snaží se dodržovat základní
pravidla společenského chování.
H-S-2 se potvrdila.
Časový prostor pro komunikaci s pacientem se sestry snaží vyčlenit ve vzájemném
rozhovoru a považují ho za dostačující téměř ze tří čtvrtin. V obsahové oblasti hodnotí jako
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nejtěžší rozhovor empatický a získávání důvěry pacientů, které kladou zvýšené nároky na
psychosociální vlastnosti osobností sester.
H-S-3 se potvrdila.
Většinou sestry dodržují základní zásady týkající se soukromí pacientů. Část sester
respondentek se s touto problematikou vyrovnává přesunutím problémů na nadřízeného,
vyhýbání se hovoru nebo v běžném provozu.
H-S-4 se potvrdila.
Návštěvy pacientů na pokoji sestry realizují pravidelně. Sestry je považují za dostačující. Ze
souboru pacienti vyplývá, že pacienti mají jiný názor. Základní zásady komunikace sestry
dodržují.
Doporučení pro praxi
1. Vzdělávací instituce – VŠ, VOŠ se zdravotnickým zaměřením, SZŠ
2. Klinická praxe
Vzdělávací instituce – VŠ, VOŠ, SZŠ
1. Psychologie nemocného člověka, zdravotnická psychologie a psychologie a
komunikace by měly být na všech stupních vzdělávacího procesu dostatečně
hodinově dotovány. Student se musí seznámit nejen s teorií dané tématiky, ale
v hodinách praktických cvičení se musí naučit postupy a procvičit dovednosti, které
bude realizovat v klinické praxi.
2. Psychologie na úseku SŠ, VOŠ i VŠ vzdělání by měla plnit základní úlohu při rozvoji
osobnosti studentů a pomoci k orientaci v široké problematice samostatného oboru
ošetřovatelské péče.
3. Navrhuji na úseku VŠ zařadit do výuky etiku ve zdravotnictví, a to nejen na teoretické
úrovni, ale určitý prostor by měla mít i praktická cvičení. Studenti by tak měli možnost
prodiskutovat s odborníky problémy a problémové situace.
4. Pozornost věnovat na všech typech škol přípravě zdravotníků na komunikace
s pacienty.
5. Doporučuji, aby se odborníci, kteří pracují v oblasti aplikace psychologie ve
zdravotnictví a komunikace ve zdravotnictví, zapojili do vzdělávacích programů pro
zdravotníky v klinické praxi.
Klinická praxe
1. Vést zdravotnické pracovníky ke vzájemné a produktivní komunikaci s pacienty, při
dodržování všech zásad komunikačního procesu v klinické praxi.
2. Pozornost věnovat začínajícím zdravotnickým pracovníkům.
3. Umožnit zdravotnickým pracovníkům v klinické praxi další sebevzdělávání (semináře,
školení, kurzy, odborné konference s cílem rozšíření odbornosti na úseku sociální
komunikace a psychologického přístupu k pacientům).
4. Využít metodické materiály (z oblasti sociální komunikace s nemocným či
handicapovaným člověkem v rámci sebevzdělávacího procesu v klinické praxi).
5. Vhodně spolupracovat s odborníky v oblasti komunikačních dovedností a technik a
psychology, s cílem pravidelných konzultací problémů daného zařízení, typu
onemocnění či handicapu.
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Závěr

Prováděný průzkum splnil stanovený cíl a poukázal na některé problémy
v komunikaci, jak v souboru sestra, tak v souboru pacient. S výsledky budou seznámeny
zdravotnická zařízení, ve kterých průzkum probíhal. v jejich zájmu je usilovat o zkvalitnění
ošetřovatelského procesu v péči o pacienta, zejména na úseku sociální komunikace. Pouze
systematickou prací všech zdravotníků může postupně docházet ke zvýšení kvality
ošetřovatelské péče, prestiže povolání sestry a v neposlední řadě i zkvalitnění úrovně
sociální komunikace.
Zoznam bibliografických odkazov:
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Výsledky:
Oslovení pacienta

Typ souboru

Odpovědi
n

sestry

pacienti sestry

8

35

43

11,7 %

7,6 %

oslovení (paní, dědo, babi…) sloupcová % 3,0 %
Oslovení
ostatní

N

N

Rezidua

-3,9

3,9

n

258

263

521

sloupcová % 97,0 %

88,3 %

92,4 %

Rezidua

3,9

-3,9

n

266

298

564

sloupcová % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

100%
90%
80%
70%
60%

ostatní

50%

oslovení (paní, dědo, babi…)

40%
30%
20%
10%
0%
sestry

pacienti
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Pacienti i sestry odpovídali na stejnou otázku. Sestry uvádějí, že v 97,0 % oslovují
pacienty příjmením nebo titulem a příjmením. 3,0 % připouštějí oslovení familiární (babi,
dědo…), v 0,4 % uvedly i důvěrnější oslovení (babičko, dědečku).
Pacienti potvrzují sdělení sester v 88,3 %, že s familiárním oslovením se setkali u
11,7 % sester, což je o 8,7 % více, než uvedly sestry.
Při další analýze v souboru pacienti připouštějí i variantu familiární, ve 14,6 %.
Při setkání sester s pacienty probíhá zpravidla vzájemný kontakt podle společenských
pravidel.
Z tabulkových částí souborů je zjevné, že sestry raději neuvádějí, že pacienty oslovují
tzv. neprofesionálně, dle určení jejich sociální role (babi, dědo…).
Na druhé straně někteří pacienti tím nejsou zaskočení a neprofesionální oslovení nejen
tolerují, ale dokonce by si je přáli – možná i pro zklidnění nelehké situace a zosobnění
vztahu.
V denní klinické praxi tedy půjde vždy o konkrétní situaci, o vytvářející se vztah mezi
zdravotníkem a nemocným člověkem.
Časový prostor pro rozhovor

Typ souboru

Odpovědi

ano,
většinou
Časový prostor na
rozhovor
ostatní

N

N

sestry

pacienti sestry

198

96

294

sloupcová % 74,4%

32,5%

52,4%

Rezidua

9,9

-9,9

n

68

199

267

sloupcová % 25,6%

67,5%

47,6%

Rezidua

-9,9

9,9

n

266

295

n

561

sloupcová % 100,0% 100,0% 100,0%

100%
90%
80%
70%
60%

ostatní

50%

ano, většinou

40%
30%
20%
10%
0%
sestry

pacienti
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Při komparaci prokázáno, že každá skupina má odlišný názor.
Sestry uvádějí, že s pacienty komunikují a v 74,4 % věnují rozhovoru dostatečný
časový prostor.
Pacienti pouze v 32,5 % spokojeni s časovým prostorem, který jim sestra věnuje.
Někteří pacienti uvádějí, že sestry komunikovaly, jen když něco vysvětlovaly nebo
poučovaly, některé nekomunikovaly, protože měly hodně jiné práce, a dokonce že sestra
komunikovat neuměla.
Je možné, že někteří pacienti by potřebovali častější komunikaci se sestrou
k běžnému prodiskutování postupů ošetřovatelské péče, edukační činnosti, nebo si chtějí
prostě jen popovídat. Jedná se o zásadní rozpor, správně vedený rozhovor je základem
úspěchu ošetřovatelského procesu.
Sdělování důvěrných informací

Typ souboru

Odpovědi
v soukromí a klidu – pozvala mě na
vhodnější dobu
Sdělování
důvěrných
informací
pacientovi

v běžném provozu – na pokoji
(čekárně)

ostatní

N

N

sestry

pacienti sestry

148

49

197

sloupcová % 55,8%

16,8%

35,4%

Rezidua

9,6

-9,6

n

43

143

186

sloupcová % 16,2%

49,1%

33,5%

Rezidua

-8,2

8,2

n

74

99

173

sloupcová % 27,9%

34,0%

31,1%

Rezidua

-1,6

1,6

n

265

291

n

556

sloupcová % 100,0% 100,0% 100,0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

pacienti

40%

sestry

30%
20%
10%
0%
v soukromí a klidu – v běžném provozu
pozvala mě na
– na pokoji
vhodnější dobu
(čekárně)

ostatní
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Problematika soukromí, individuální přístup, sdělování informací (zvláště pak
intimních) patří k zásadním komunikačním oblastem.
Pacient vzhlíží ke zdravotníkům s obavou, napětím i strachem, co bude dál.
V odpovědích sester zaznívá, že z 55,8 % poskytují informace v klidu a soukromí,
pacienty pozvou na vhodnější dobu.
Pouze 16,2 % sester uvedlo, že důvěrné informace s pacientem řeší v běžném
provozu.
Pacienti však mají na oblast sdělování důvěrných informací opačný názor. Uvádějí,
že téměř polovina sester (49,1 %) sděluje informace v běžném provozu, na pokoji i
v čekárně.
Jedna třetina pacientů, tj. 34,0 % poukazuje, že sestry se hovoru vyhýbají, odkazují je
na lékaře, staniční sestru, neumí o intimních záležitostech vhodně hovořit.
Zlehčování zdravotní situace

Typ souboru

Odpovědi
ne – bylo možno se
vypovídat
Zlehčování zdravotní
situace
ostatní

N

N

sestry

pacienti sestry

124

224

348

sloupcová % 47,3%

75,4%

62,3%

Rezidua

-6,8

6,8

n

138

73

211

sloupcová % 52,7%

24,6%

37,7%

Rezidua

6,8

-6,8

n

262

297

n

559

sloupcová % 100,0% 100,0% 100,0%

100%
90%
80%
70%
60%

ostatní

50%

ne – bylo možno se vypovídat

40%
30%
20%
10%
0%
sestry

pacienti

Je pozitivní, že téměř tři čtvrtiny respondentů pacientů, tj. 75,4 % se vyjádřilo kladně.
Pacienti uváděli, že sestry jejich zdravotní situaci nezlehčovaly, ale téměř polovina sester je
umí vyslechnout. Podobně hodnotily situaci i sestry. Polovina sester, tj. 47,3 %, nechává
pacienty vypovídat, 52,7 % pracuje s pacienty i nadále.
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Návštěvy sestry na pokoji

Typ souboru

Odpovědi

sestry

pacienti sestry

87

146

233

sloupcová % 33,0%

50,9%

42,3%

Rezidua

-4,3

4,3

n

142

105

247

36,6%

44,8%

n
časté

Návštěvy sestry na pokoji méně časté sloupcová % 53,8%

ostatní

N

N

Rezidua

4,1

-4,1

n

35

36

71

sloupcová % 13,3%

12,5%

12,9%

Rezidua

0,2

-0,2

n

264

287

551

sloupcová % 100,0% 100,0% 100,0%

100%
90%
80%
70%
60%

pacienti

50%

sestry

40%
30%
20%
10%
0%
časté

méně časté

ostatní

Polovina pacientů respondentů, tj. 50,9 %, si přeje návštěvy sester na pokoji časté.
36,6 %, což je přibližně třetina, si je přeje méně časté.
Polovina pacientů, tj. 47,0 %, hodnotila návštěvy sester na pokojích jako dostatečné 47,7 %
respondentů uvádělo, že návštěvy sester na pokojích jsou součástí jejich práce nevadí jim.
Sestry se ke stejnému tématu vyjadřovaly kritičtěji.
Polovina sester, tj. 53,8 %, se přiklání k méně častým návštěvám pacientů na pokoji.
Pouze třetina, tj. 33,0 % respondentů, se zastává častých návštěv na pokoji. Některé sestry
stanovisko zdůvodňují provozem oddělení, příliš rozsáhlou sesterskou dokumentací, tím, že
pacienty nechtějí vstupem na pokoj rušit.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

455

Rozhovor k překonání obav

Typ souboru

Odpovědi

Rozhovor cílený
k překonání obav

sestry

n
102
empatický rozhovor,
povzbuzení, pochvala, vlídné sloupcová % 39,4%
slovo
Rezidua
-7,7
n
ostatní

N

157

N

pacienti sestry
211

313

72,0%

56,7%

7,7
82

239

sloupcová % 60,6%

28,0%

43,3%

Rezidua

7,7

-7,7

n

259

293

552

sloupcová % 100,0% 100,0% 100,0%

100%
90%
80%
ostatní

70%
60%
50%

empatický rozhovor,
povzbuzení, pochvala, vlídné
slovo

40%
30%
20%
10%
0%
sestry

pacienti

Pacienti vysoce oceňují profesionalitu sester, která se promítá zejména do
empatického rozhovoru, povzbuzení pacienta, úsměvu a vlídného slova.
72,0 % hodnotí přístup sester v této oblasti kladně.
Sestry si jsou vědomy nedostatků ve své práci při vedení rozhovoru. Zejména empatický
rozhovor, který pacienti oceňují, považují za nejtěžší.
Empatické a edukační rozhovory patří k denní práci všech sester.
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Využívání neverbální komunikace

Typ souboru

Odpovědi
ano – podle situace v
každodenním provozu
Využívání sester
neverbální komunikace
nevím – nevšiml(a) jsem si

N

N

sestry

pacienti sestry

260

245

505

sloupcová % 97,7%

82,2%

89,5%

Rezidua

6,0

-6,0

n

6

53

59

sloupcová % 2,3%

17,8%

10,5%

Rezidua

-6,0

6,0

n

266

298

n

564

sloupcová % 100,0% 100,0% 100,0%

100%
90%
80%
70%

nevím – nevšiml(a) jsem si

60%
50%

ano – podle situace v
každodenním provozu

40%
30%
20%
10%
0%
sestry

pacienti

Sestry ve své denní praxi využívají neverbální formu komunikace při kontaktu
s pacienty v ošetřovatelské péči téměř v 98 %.
Pacienti jejich sdělení potvrzují (pacienti jsou vnímaví a nevhodný postoj zdravotníků
by mohl negativně ovlivnit vzájemný vztah).
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Umění naslouchat

Typ souboru

Odpovědi

Umí sestra naslouchat
problémům

sestry

211
ano – je trpělivá, vlídná, n
vstřícná, empatická, umí sloupcová % 79,6%
naslouchat
Rezidua
2,5
n
ostatní

N

54

N

pacienti sestry
207

418

70,4%

74,8%

-2,5
87

141

sloupcová % 20,4%

29,6%

25,2%

Rezidua

-2,5

2,5

n

265

294

559

sloupcová % 100,0% 100,0% 100,0%

100%
90%
80%
ostatní

70%
60%
50%

ano – je trpělivá, vlídná,
vstřícná, empatická, umí
naslouchat

40%
30%
20%
10%
0%
sestry

pacienti

Trpělivost, vstřícnost, vlídnost, empatie patří mezi ty vlastnosti, které by sestry
v klinické praxi měly uplatňovat společně s nasloucháním problémům pacientů.
Sestry se pacientům snaží naslouchat téměř v 80 %.
Pacienti jejich informace potvrzují.
Sestry si musí být vědomy, že pacienti potřebují sdělit různé informace, které nechtějí nebo
nemohou prezentovat při oficiálním rozhovoru.
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DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ O SENIORA Z POHĽADU OŠETROVATEĽSTVA

Zrubáková Katarína, Magerčiaková Mariana
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Abstrakt
Starostlivosť o starých ľudí má svoje špecifiká a osobitosti ako je rešpektovanie
individuality pacienta a pristupovanie k nemu podľa zásad modernej geriatrie. Medzi tieto
zásady patrí aj ponechanie klienta v jeho prirodzenom prostredí.
Prirodzeným prostredím seniora je jeho domácnosť. Špecifikom domácej starostlivosti
je poskytovanie profesionálnych a neprofesionálnych služieb, ktoré zabezpečuje
multidisciplinárny tím pracovníkov. Medzi jedných z najdôležitejších členov tímu patria sestry,
v Slovenskej republike sú to predovšetkým sestry ADOS. Význam a reálne uplatnenie sestry
v domácej starostlivosti o seniora prezentuje príspevok. Cieľom príspevku bolo definovať
hlavné intervencie sestry pri realizácii domácej starostlivosti o seniora a na základe
terénneho výskumu popísať reálne uplatnenie sestry v domácej starostlivosti o seniora
v okresoch Ružomberok a Nové Mesto nad Váhom.
Kľúčové slová: Domáce prostredie. Intervencie sestry. ADOS. Senior. Starostlivosť
o seniorov v okrese Ružomberok a Nové Mesto nad Váhom
Úvod

Pacienti v seniorskom veku predstavujú špecifickú skupinu. Je to skupina, ktorá
podlieha ochoreniam, viac ako iné vekové kategórie, uvedomuje si konečnosť života a má
bohatšie životné skúsenosti. Po emocionálnej stránke sa vo väčšej miere negatívne
prejavuje napríklad mrzutosťou, netrpezlivosťou, neochotou spolupracovať. Preto je dôležité
v komunitnej starostlivosti pristupovať k pacientom- seniorom trpezlivo, s porozumením. Vo
vzťahu sestra- pacient zohráva dôležitú úlohu empatia.
V krajinách s rozvinutou geriatrickou starostlivosťou je teraz väčšina zdravotných
a takmer všetky otázky sociálnej starostlivosti o seniora spojené s úsilím riešiť ich na úrovni
komunity. Komunitná starostlivosť je spojená so starostlivosťou v domácom prostredí.
Ťažiskom starostlivosti medicínskej i ošetrovateľskej je v domácom prostredí starého
pacienta.
Starostlivosť v domácom prostredí je komplexná starostlivosť v byte chorého.
Najčastejšie ide o postakútnu starostlivosť po prepustení z nemocnice, dlhodobú, prípadne
terminálnu starostlivosť menej často starostlivosť o akútne chorých (Topinková, 1995, s.488).
Ciele príspevku
1. Charakterizovať domácu starostlivosť.
2. Charakterizovať profesionálnu a neprofesionálnu starostlivosť a jednotlivých členov
tímu.
3. Prezentovať úlohy sestry v starostlivosti o seniora- ako sú uvedené v odbornej
literatúre.
4. Prezentovať výsledky terénneho výskumu zameraného na zistenie informácií o
reálnom stave domácej starostlivosti o seniora.
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Starostlivosť v domácom prostredí/ domáca starostlivosť
Starostlivosť o odkázané staršie osoby sa z ohľadom na demografický vývin
považuje za jednu z najpálčivejších výziev spoločnosti. Pričom sa predpokladá, že sa
primárne poskytuje v domácom prostredí členmi rodiny za malej alebo väčšej pomoci
zdravotníckych pracovníkov (Repková,2009).
Termín „domáca starostlivosť“ je v odbornej literatúre rôzne definovaný. Napríklad
OECD (In: Repková, 2009, s.121) definuje domácu starostlivosť ako služby poskytované
v domácnosti závislej osoby. Topinková (1995, s.34) domácu starostlivosť špecifikuje ako
osobitný druh starostlivosti, ktorý má svoje rysy:
- komplexnosť,
- medziodborovosť, tímová práca,
- súčasné poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb a ich vzájomné neostré
ohraničenie,
- spolupráca
a kontakt
medzi
profesionálnou
a neprofesionálnou,
laickou
starostlivosťou,
- dlhodobosť, zvlášť keď ide o geriatrických pacientov.
Výhody a nevýhody domácej starostlivosti
Starostlivosť v domácom prostredí
i opatrovateľa výhody a nevýhody.

má

pre

samotného

opatrovaného,

ale

Výhody domácej starostlivosti
- Starý človek žije v známom prostredí, komunikuje so svojimi najbližšími.
- U svojich príbuzných a blízkych nachádza pomoc, radu, lásku, oporu a pocit
spolupatričnosti. V rodinnom kruhu nestráca pocit bezpečia. Všetky tieto hodnoty
nemôže seniorovi ponúknuť ani to najluxusnejšie sociálne a zdravotnícke zariadenie.
- Domáce prostredie je pre seniora nenahraditeľné.
- Domáca starostlivosť musí zaistiť všetku potrebnú ošetrovateľskú starostlivosť, dať
pacientovi istotu, že ani pri náhlom zhoršení zdravotného stavu nezostane sám alebo
odkázaný na pomoc bezmocných členov rodiny.
- Domáca starostlivosť je zároveň finančne primeraná a efektívna.
- V domácom prostredí sa znižuje riziko adaptačného zlyhania starnúceho organizmu.
Nevýhody domácej starostlivosti
- Strach chorého, že bude rodine na príťaž.
- Nedostatočné vedomosti a zručnosti domácich opatrovateľov.
- Zlý zdravotný stav opatrovateľov (manžel, manželka).
- Dlhodobá únava blízkeho- hlavne ak nemá oporu a pomoc od ostatných členov
rodiny.
- U rizikových seniorov s malou frekvenciou návštev príbuzných môže byť domáce
prostredie málo stimulujúce.
- Domáce prostredie môže byť nevhodné alebo nedostačujúce z dôvodu nedostatku
miesta, nevhodnom zariadení domácnosti a i..
- Ťažšia detekcia vzniku zlého zaobchádzania (Jeřábek, 2005).
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Profesionálna a neprofesionálna starostlivosť o seniorov
Rozvoj komunitnej starostlivosti umožňuje využívať pre dosiahnutie efektu rôzne
formy starostlivosti- koordinácia spolupráce psychiatrická ambulancia, stacionár,
rehabilitačné stredisko a ADOS.
Služby, ktoré sa seniorom v domácom prostredí poskytujú sú rôznorodé ide o služby:
odborné lekárske, špecializované a bazálne ošetrovateľské, rehabilitačné, ale
i nezdravotnícke ako: návštevy sociálnych pracovníkov, pedikéra, maséra, kňaza,
dobrovoľníkov. Domáca starostlivosť sa teda zameriava na služby konzultačné, preventívne
a poradenské (Gentil, 2006, James et al, 2002).
Starostlivosť o seniora zabezpečuje multidisciplinárny tím pracovníkov, medzi ktorých
najčastejšie patrí:
- lekár – praktický lekár, geriater,
- sestra,
- sociálny pracovník,
- opatrovateľ,
- fyzioterapeut,
- asistent výživy,
- príbuzní.
Úlohy komunitnej sestry v starostlivosti o seniora
Komunitná sestra v starostlivosti o seniora plánuje, realizuje aktivity zamerané na
prevenciu ochorení, ich komplikácií, podporu a udržiavanie zdravia.
Realizuje edukáciu, poradenstvo, advokáciu, organizáciu starostlivosti, vykonáva
ošetrovateľské techniky v spolupráci s rodinnými príslušníkmi (Kyčinová, 2001).
Sestra spolupracuje s rôznymi zariadeniami poskytujúcimi služby starým ľuďom
(geriatrické centrum, hospic, penzióny pre dôchodcov), s organizáciami (kluby dôchodcov,
cirkevné spolky, dobrovoľníci a podobne).
Ošetrovateľská starostlivosť v ADOS
V SR je
ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí realizovaná
prostredníctvom ADOS. ADOS tvoria v sieti zdravotníckych zariadení samostatnú jednotku.
Ich úlohou je poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodinám,
skupinám v prirodzenom sociálnom prostredí ich vlastného domova (Bušová, 2006,
Marcinek).
ADOS zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť na základe zmluvy so zdravotnou
poisťovňou, občanom a odporučenia ošetrujúceho lekára.
Výhody ADOS:
- Dostupnosť starostlivosti.
- Kontinuita starostlivosti- sestra zachytí relaps, zhoršenie ochorenia.
- Koordinácia starostlivosti- sestra vyhľadá vhodné služby pre pacienta- chránené
bývanie, rehabilitácia, ergoterapia...
- Výkonnosť a efektivita- uspokojenie potrieb, šetrí sa na aktivitách, ktoré nie sú
nevyhnutné.
- Komplexný prístup ku klientovi.
- Skrátenie dĺžky hospitalizácie.
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Náplň činnosti ADOS
Náplň činnosti je rozdelená do troch kategórii, sú to:
1.
Ošetrovateľská starostlivosť o:
- klientov všetkých vekových skupín,
- pacientov po skončení hospitalizácie,
- terminálne chorých,
- rizikové skupiny obyvateľov.
2. Ošetrovateľské činnosti spojené s:
- úpravou diétneho režimu,
- zabezpečením osobnej hygieny,
- monitorovaním FF,
- aplikáciou liekov,
- ošetrovaním rán,
- ošetrovateľskou rehabilitáciou,
- odberom materiálu na vyšetrenie,
- edukáciou,
- servisom zdravotníckych technických pomôcok.
3. Nevyhnutné činnosti spojené s prevádzkou ADOS
(Hanzlíková,2006)
Terénny výskum a reálny stav starostlivosti o seniora v domácom prostredí
Na zistenie aktuálnych informácii o problémoch seniorov a reálom stave starostlivosti
o seniorov v domácom prostredí sme realizovali od januára 2008 do februára 2009 výskum v
domácnostiach seniorov a v zdravotníckych zariadeniach v okrese Ružomberok a Nové
Mesto nad Váhom.
Cieľ výskumu:
1. Zistiť najčastejšie intervencie sestier a úroveň starostlivosti o seniora v domácom
prostredí.
2. Porovnať poskytnuté informácie od seniorov, rodinných príslušníkov a zdravotníckych
pracovníkov.
3. Identifikovať problémy.
Výskumná vzorka:
Výskumnú vzorku tvorilo:
- 87 seniorov žijúcich vo svojich domácnostiach v meste Ružomberok a Nové Mesto
nad Váhom, obciach Liptovská Lužná, Liptovské Sliače, Čachtice, Višňové (pozri
Tab.1, 2, 3).
- Sestry a praktickí lekári (Tab.4).
- Zdravotná dokumentácia a záznamy o príslušnej lokalite- štatistické záznamy,
propagačný materiál vybraných lokalít, webové zdroje .
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Výber respondentov- komunikantov bol zámerný, kritériom pre výber bol- trvalý pobyt
vo vybraných lokalitách (mesto, dedina), vek nad 65 rokov, využívanie služieb domácej
starostlivosti (ADOS, opatrovateľ, rodinní príslušníci, praktický lekár).
Tabuľka 1 Charakteristika seniorov
Počet seniorov
Miesto bydliska
n
Ružomberok
13
Liptovská Lúžna
16
Liptovské Sliače
15
okres Ružomberok
44
Nové Mesto nad Váhom
17
Višňové
13
Čachtice
13
okres Nové Mesto nad Váhom
43
Spolu n
87

Vekové
kategórie
65-74
75-84
85 a viac
Spolu

Pohlavie
Ženy
Muži
Spolu

%

15
18
17
51
20
15
15
49
100

Tabuľka 2 Zastúpenie jednotlivých vekových kategórii
Ružomberok Nové Mesto n/Váh. Spolu
n
n
n
17
41
24
14
40
26
6
0
6
44
43
87
Tabuľka 3 Pohlavie respondentov
Ružomberok Nové Mesto n/Váh.
Spolu
n
34
26
60
10
17
27
44
43
87

%
47
46
7
100

%

69
31
100

Tabuľka 4 Počet zdravotníckych pracovníkov
Kategórie zdravotníckych
Ružomberok Nové Mesto n/Váh.
pracovníkov
n
n
6
7
Praktickí lekári
6
7
Sestry v ambulancii
praktického lekára
1
2
Sestry ADOS

Spolu
n
13
13

3

Celkovo bolo oslovených 16 praktických lekárov a sestier, 3-ja (okres Nové Mesto
nad Váhom) však odmietli pre časovú zaneprázdnenosť odpovedať. Priame alebo
telefonické informácie sme tak získali od 13 praktických lekárov- 6 bolo z okresu
Ružomberok, 7 z okresu Nové Mesto nad Váhom. Informácie sme získali aj od sestier
pracujúcich v ADOS- počet 3.
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Metódy výskumu
Použili sme kvalitatívne a kvantitatívne metódy, vzhľadom na výber respondentov
a definované problémy a ciele. Kvalitatívne metódy nám pomohli prostredníctvom osobného
kontaktu s respondentmi, získať priame informácie o problémoch sprevádzajúcich realizáciu
starostlivosti o seniora v komunite, ich názory a postoje k liečbe a starostlivosti o seba.

Použili sme:
- pološtruktúrovaný rozhovor- hlavná metóda,
- štruktúrovaný rozhovor- osobný (individuálny) a telefonický,
- pozorovanie,
- obsahovú analýzu dokumentov.

Výsledky výskumu
Prostredníctvom analýzy dokumentácie (štatistické záznamy, propagačný materiál
vybraných lokalít, webové zdroje), rozhovorov s kompetentnými osobami (starostovia obcí,
vedúci pracovníci Referátu sociálnych vecí a zdravotníctva, sestry ADOS- Nové Mesto nad
Váhom, Ružomberok, sestry zo zdravotníckych zariadení poskytujúcich ambulantnú
a ústavnú starostlivosť pacientom vyššej vekovej kategórii, opatrovatelia) a seniorov žijúcich
vo vybraných lokalitách sme zistili nasledovné:
- 55% seniorov nevyužíva zdravotno-sociálne služby, využívajú starostlivosť rodinného
príslušníka, v okrese Ružomberok je to aj opatrovateľ- viac charakterizuje Tab. 5.
Tabuľka 5 Zdravotno-sociálna starostlivosť o respondentov
Typ starostlivosti
Ružomberok
Nové Mesto
Spolu
n/Váh.
n
4
5
9
ADOS
16
2
18
Opatrovateľ
12
12
Návštevná služba
praktického lekára
12
36
48
Nie je potrebný žiaden
typ zdravotno-sociálnej
starostlivosti
-

-

-

%

10
21
14
55

Oba okresy patria vo svojich krajoch- Žilinský a Trenčiansky, k okresom
s významným podielom obyvateľov v poproduktívnom veku a najväčším
prirodzeným úbytkom obyvateľstva.
Zdravotná starostlivosť je pomerne dobre zabezpečená v mestách a väčších
dedinách, kde je nemocnica (Ružomberok, Nové Mesto nad Váhom) a zdravotné
strediská s lekárňou (Čachtice, Liptovská Lúžna, Liptovské Sliače). Dostupnosť
zdravotnej starostlivosti je však nedostatočná v malých obciach- v našom
prípade vo Višňovom. Podobne je to aj v iných obciach- lazoch a kopaniciach, ktoré
sú početne zastúpené v Novomestskom okrese. Nie je tu realizovaná terénna
zdravotná služba, niekedy ani sociálna služba.
Podľa údajov z „Koncepcie rozvoja zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja“
týkajúcich sa normy počtu lôžok v odbore Geriatria na 1000 obyvateľov je skutočný
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stav počtu lôžok pre pacientov s akútnym ochorením 20 čo je -52,24 rozdiel
vzhľadom na potrebný počet lôžok. Ešte väčší rozdiel je pri doliečovacom oddeleníkde je skutočný stav 15 lôžok čo je -93,36 rozdiel vzhľadom na potrebný počet lôžok.
Pozitívne čísla sú v počte lôžok v LDCH +11,64.
V oboch okresoch nie je geriatrická ambulancia a geriatrické oddelenie.
Sestry pracujúce v ambulanciách nemajú dostatok času individuálne sa venovať
seniorom.
Návštevnú službu vykonáva vo väčšine ambulancii len lekár, výnimočne sestra.
Vzhľadom na počet a priemerný vek obyvateľov je nepostačujúca domáca
ošetrovateľská starostlivosť, celkový počet ADOS v oboch okresoch je 3- 2
v Novom Meste nad Váhom a 1 v Ružomberku.

ADOS okres Nové Mesto nad Váhom:
- Je zabezpečovaná 2 ADOS- p. dipl. sestra Skovajsová, Poliklinika Nové Mesto nad
Váhom a ADOS Florence (Mgr. Novotná) s.r.o. Nové Mesto nad Váhom , ktoré
realizujú najčastejšie tieto odborné ošetrovateľské výkony: odbery biologického
materiálu, podávanie injekcií a infúzií, preväzy rán a preležanín, celkovú starostlivosť
o imobilných pacientov, onkologických pacientov, diabetikov, kardiakov,
ošetrovateľskú rehabilitáciu. Seniori tvoria najčastejšiu skupinu pacientov.
ADOS Charitas Ružomberok
- Poskytuje komplexné zdravotnícke služby v domácnosti alebo v rodine pacienta, pre
ľudí, ktorí sú po prepustení z nemocničnej starostlivosti, pre dlhodobo chorých,
hlavne starých ľudí prostredníctvom odborne pripravených sestier- pracujú na 4,5
úväzku. ADOS poskytuje: ošetrovateľské služby- najčastejšie ošetrovanie rán,
starostlivosť o imobilných pacientov, edukáciu, starostlivosť o katétre a sondy,
opatrovateľské služby, komerčné služby, súčasťou je mobilný hospic.
- Podobne ako v SR v okresoch chýbajú sestry pre starostlivosť v komunite a chýba
dohľad nad rizikovými starými ľuďmi.
- Nedostatočná je odborná starostlivosť o imobilných pacientov.
- Absentuje pokračujúca edukácia.
- Realizuje sa však základná edukácia a reedukácia rodinných príslušníkov.
Návrhy pre prax
Liečba a komplexná starostlivosť o seniorov má svoje osobitosti a úskalia, veľmi
dobre to vystihuje aj samotná definícia geriatrického pacienta: „Geriatrický pacient je
multimorbidný, ošetrovateľsky náročný, prognosticky nejasný, preto i neobľúbený, krehký,
ohrozený, diskriminovaný, medziodborový a prekvapivo iný, neznámy a z hľadiska klinického
výskumu nedostatočne preskúmaný“ (Kalvach, 1995, s.511).
Niektoré z týchto problémov sme odhalili aj pri realizácii nášho terénneho výskumu,
kde sme sa zamerali na seniorov- geriatrických pacientov, žijúcich v komunite (v našom
ponímaní išlo o komunitu ľudí žijúcich v rovnakom sociálnom prostredí, vo vybranej lokalite).
Na základe osobných skúseností a doplnení informácií z preštudovanej odbornej
literatúry, navrhujeme tieto možnosti zlepšenia:
- Zlepšiť koordináciu liečby, spolupráce a výmeny informácii medzi lekármi,
sestrami a ostatnými členmi tímu starajúceho sa o starého človeka.
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Zefektívniť komunitné služby pre seniorov- do spolupráce v starostlivosti
o zdravého i chorého seniora zapojiť aj sociálny rezort a iné inštitúcie- vyššie územné
celky.
Zefektívniť zdravotnú a sociálnu starostlivosť o seniorov- podľa požiadaviek
klientov rozšíriť sieť sociálnych zariadení, zvýšiť počet špecializovaných zariadení pre
seniorov- ambulantné, ústavné.
Upraviť kompetencie sestry ADOS, zlepšiť systém platieb a bodového hodnotenia
výkonov, zlepšiť postavenie sestry v spoločnosti, aby bola akceptovaná ako
samostatný pracovník, a tým aj umožniť sestrám prácu v teréne ako komunitné
geriatrické sestry.
Zefektívniť vzdelávanie sestier.
Zvýšiť počet ADOS- počet a služby prispôsobiť demografickej situácii danej lokality.
Opakovane posudzovať pacienta- lekár alebo sestra sa zamerajú na posúdenie
aktuálneho zdravotného, psychického, sociálneho stavu pacienta, ako aj na úroveň
sebaopatery a ekonomickú situáciu seniora, posudzovanie primerane dokumentovať.
Zlepšiť edukáciu seniorov v komunite- primerane informovať pacienta- ideálna je
opakovaná edukácia, doplnená krátkym písomným návodom.
Zdokonaliť dokumentovanie edukácie- ktoré má význam na predchádzanie
duplicity podávania informácii, sprehľadnenia realizácie doterajších edukačných
aktivít.

Záver

Komplexná starostlivosť realizovaná v domácom prostredí okrem výhod má aj
nevýhody, ktoré sme prezentovali v príspevku. Nevýhody vyplývajú zo samotného
prostredia, ktoré sa stáva pre seniora nebezpečným, z jeho podporných osôb, ktoré mu
nedokážu poskytnúť adekvátnu starostlivosť alebo aj z ťažko dostupnej, nedostatočnej
starostlivosti zdravotníckych pracovníkov.
Aby starostlivosť o seniora v komunite bola, čo najkvalitnejšia je dôležité zlepšiť
koordináciu členov tímu, ktorí tvoria zdravotnícki a nezdravotnícki pracovníci a hlavne
zefektívniť komunitnú ošetrovateľskú starostlivosť o chorého i zdravého seniora. Dobre
vyškolená sestra je veľkým prínosom pre seniora, jeho rodinu a iných odborníkov, ktorí sa
o neho starajú.
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PARANEOPLASTICKÝ TROMBOEMBOLICKÝ SYNDRÓM
AKO PRVÝ PRÍZNAK ZHUBNÉHO OCHORENIA

Žuffa Milan, Ujcová Beáta, Moyš Anton
Interné oddelenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou, Liptovsky Mikuláš
Súhrn

Opísali sme paraneoplastický tromboembolický syndróm vo venóznom, artériovom
(koronárnom, cerebrálnom, periférnom) riečisku a v srdci (paraneoplastická endokarditída).
Upozornili sme na to, že môže signalizovať okultné zhubné ochorenie, ktoré je v tej dobe
neraz aj vyliečiteľné.
Kľúčové slová: Paraneoplastický tromboembolický syndróm - včasná diagnostika zhubných
ochorení.

Na trombotický syndróm u zhubných ochorení upozornil už v roku 1865 Trouseau a Miller et
al. [1] v roku 1967 zistili, že u 50 chorých so zhubným ochorením, mal len jeden všetky
hemokoagulačné vyšetrenia negatívne. Paraneoplastický tromboembolický syndróm je
podmienený:
1. Generáciou trombínu, ktorá je navodená tkanivovým faktorom.
2. Priamou aktiváciou faktoru X. nádorovým prokoagulantom.
3. Nepriamo aktivitou monocytov, ktoré exprimujú tkanivový faktor.
4. Vplyvom vlastných tumorových buniek a ich mediátorov.
Nie je to len paraneoplastický syndróm v užšom slova zmysle ako hyperkoagulácia,
hyperosmolarita, polyglobúlia, hyperviskozita a iné, ktoré navodzujú trombotizáciu, ale
potencujú ho aj dobre známe následky celkových ťažkých ochorení (dehydratácia,
denutrícia, hypomobilita, postoperatívne stavy, infekt). Nezanedbateľný je vplyv
chemoterapie, rádioterapie a paraneoplastických zápalových komponentov. Aktivita
aterotrombotických ložísk je prokoagulačným tlakom malignómov facilitovaná.
V našej veľkej skupine chorých (1.693), so zhubnými ochoreniami patriacimi do
kompetencie vnútorného lekárstva, hospitalizovaných v roku 1963 - 1982 (pri vtedajších
vyšetrovacích možnostiach, ale s 90 % pitvanost'ou ) sme zistili paraneoplastický syndróm u
282 a z toho malo 60 % tromboembolickú paraneopláziu [2]. Na našom nekroptickom súbore
(4.139) od roku 1963 - 1977 sme dokázali, že tromboembolická choroba u zhubných
ochorení je signifikantne častejšia, ako u všetkých pitvaných [3]. V tejto našej práci by sme
chceli upozorniť na to, že paraneoplastický tromboembolický syndróm môže byt' nielen
prvým, ale aj včasným príznakom zhubného ochorenia a pri jeho predvídavom hodnotení,
môže byt' dôležitým pre včasnú diagnózu.
Paraneoplastický tromboembolický syndróm venózneho pôvodu

Tento syndróm je najlepšie známy. Postihuje povrchove aj hlboké žily končatín a
brucha, často s letálnym zakončením pulmonálnou embolizáciou. Mimoriadne môže byt'
zapríčinený DIC, alebo tvorbou doštičkového trombu na hniezde nádorových buniek.
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Imunitné reakcie hostiteľa na malignóm sú nie zanedbateľné. Často je prvým klinickým
príznakom zhubného ochorenia. Charakteristický je tým, že sa často opakuje, mení miesta,
ukáže sa v nezvyčajnej lokalizácii (na hornej končatine, na nevarikóznej žile) a je rezistentný
na bežnú liečbu. Treba pripomenúť, že základné Virchowovo trias o intravaskulárnej
trombotizácii, môže byt' potencované aj paraneoplastickými pôsobkami.
Na včasný paraneoplastický tromboembolický syndróm vo venóznom riečisku
upozornil už v roku 1949 Edwards [4]. Väčšina autorov si mysli, že tento syndróm v priebehu
zhubného ochorenia je nepriaznivý a jeho recidíva môže nepriamo informovať aj o stave
základného ochorenia. Výskyt sa udáva pri okultnom malignóme v 15 – 20 %. Pľúcna
embolizácia nemusí vždy byt' prejavom finálnej komplikácie. Wessler a !in v roku 1964 [5]
upozornili na to, že takúto trombotizáciu zapríčiňujú hlavne hlienotvorné karcinómy zažívacej
trubice, čo sa vždy v nasledovných rokoch nepotvrdilo. Oster dokazoval [6], že karcinómy
tela a chvosta pankreasu sú proti hlave trombogennejšie, lebo majú viac hlienotvorných
fokusov.
Vo veľkom súbore našich chorých [2] sme našli tento syndróm ako včasný príznak
ochorenia u 16 pacientov (onkohematologické ochorenia 6x, karcinóm žalúdka 5x, karcinóm
kolorektálny 2x, karcinóm pľúc, pankreasu a žlčníka po 1 x). Ako prvý príznak ochorenia u 22
pacientov (onkohematologické ochorenia 5x, karcinóm pľúc a žalúdka po 5x, karcinóm
kolorektálny 3x, karcinóm pankreasu 2x, Grawitzov tumor a karcinóm cholecysty po 1x).
Hospitalizovali sme v roku 1978 v dezolátnom stave 57 ročného muža s malígnou
histiocytózou, ktorý mal pred rokom supreficiálnu tromboflebitídu. Po nasadení adekvátnej
liečby žil v dobrom stave ešte 6 rokov.
Paraneoplastický tromboembolický syndróm v artériovom riečisku

V našej starej štúdii paraneoplastických syndrómov [2] sme pred 20. rokmi upozornili na to,
že trombotické deje pri zhubných ochoreniach sa nevyskytujú len vo venóznom povodí, ale
čo je menej známe aj v artériovom. Pri závažnom poškodení hlavne koronárnej alebo
cerebrálnej cirkulácie môžu ohrozovať pacienta aj na živote. Pochopiteľne rýchlejší prúd
krve v tepnách, trombotickú tendenciu redukuje.
Trombotizácia koronárneho riečiska

Akútny infarkt myokardu (AIM) v súvislosti so zhubným ochorením sa objavil najprv v
onkohematologickej literatúre [7]. Aj nasledovní autori ho dávali do súvislosti s poruchami
koagulácie a leukostázy [8, 9]. V poslednej dobe sa uvažuje aj o promyelocytárnych
proteolytických pôsobkoch, ktorých prokoagulačný efekt nevýhodne potencuje kyselina
transretinová [10]. Publikácie o AIM a zhubných ochorení v priebehu solídnych neoplázii sú
zriedkavejšie a pochádzajú hlavne z Juhovýchodnej Ázie [11,12,13]. Japonský autori,
sústredení okolo Ogawu po svojich rozsiahlych klinických aj nekroptických štúdiách vyhlásili
zhubné ochorenie za rizikový faktor pre AIM [11]. Lindhal et ai. za takýchto okolností skúmali
okrem hemokoagulačných porúch, aj zápalovú aktivitu [14]. Podobný názor majú aj poľskí
pneumológovia [15]. Rozsiahle štúdie uskutočnili izraelskí pracovníci, grupujúci sa pri
Naschitzovi [16]. Za okultný malignóm považovali taký, ktorý sa diagnostikoval nie skôr ako
dva roky po AIM. Najčastejšie ho našli pri kolorektálnom karcinóme. Tieto svoje poznatky
publikovali v najprominentnejších svetových časopisoch, bez nápadnejšej odozvy u nás. Od
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tej do by sa na tuto tému objavilo len malo prac [12, 13, 17]. Hobson et ai. uvažujú o tom, že
u nevysvetliteľných koronárnych restenóz v stentoch by mohol byt' v pozadí zhubný nádor
[20 ].
Náš pohľad na možnú koronárnu trombotizáciu paraneoplastickej genézy sa zvýraznil
hlavne vtedy, keď sme liečili v roku 1982 na koronárnej jednotke 40 ročnú ženu, ktorá 5
mesiacov predtým porodila zdravé dieťa a po 2 rokoch bola hospitalizovaná s
generalizovaným kolorektálnym karcinómom. Od roku 1996 - 2002 sa liečilo na našom
oddelení 15.512 pacientov. V tej dobe malo diagnostikovaných 448 AIM a 490 zhubne
ochorenie. Ich koincidencia bola štatisticky významná. Z nich u 17. išlo o súvislosť možnú, u
38. pravdepodobnú. U tých chorých, kde bola diagnóza AIM stanovená pred diagnózou
zhubného ochorenia bolo 70 %. Najčastejšími zhubnými ochoreniami boli malignómy
zažívacieho traktu [ I 9 ].
Trombotizácia cerebrálneho riečiska

K tejto problematike nenájdeme v literatúre skoro žiadne súborné prace. Väčšinou
ide o kazuistiky, v ktorých autori vyzdvihujú len rôzne neurologické syndrómy zväčša
fokálneho typu, ktoré hodnotia ako cievnu mozgovú príhodu (CMP) ischemickú, len neskôr
diagnostikujú zhubne ochorenie, ktorého úspešnou liečbou obyčajne regreduje aj
neurologická symptomatológia. Pravdepodobne takéto prvé 3 kazuistiky uverejnili v roku
1982 Hickey et ai. [20]. Podrobnejšie sme sa o takýchto starších kazuistikách zmienili v
predchádzajúcich publikáciách. Išlo opakovane o karcinómy ovaria, uteru, prsníka,
pankreasu, prostaty a pľúc. U ďalších 2 chorých so zhubným ochorením pľúc a prsníka sa
uvažuje o paraneoplastickom katastrofickom antifosfolipidovom syndróme [22]. Vlani na tuto
tému uverejnili pracú Taccome et aI., ktorá sa opiera o vyšetrenie 5.106 chorých s CMP, z
ktorých 16 % malo zhubné ochorenie. Zistili, že u 0,4% bola CMP prvým príznakom
ochorenia. Z nich ani polovica nemala rizikové faktory aterosklerózy. Najčastejšie to boli
malignómy prsníka a pľúc. V závere upozorňujú, že ak vznikne CMP z nejasných príčin,
treba myslieť na okultnú neopláziu [23]. Nová je aj kazuistika 54 ročného muža s
Hodgkinovou chorobou, u ktorého ako prvý príznak ochorenia bola recidivujúca trombóza
mozgových splavov [24]. Nedávno rakúski neurológovia opísali skupinu 1.247 chorých s
CMP, u ktorých sa v 12 % našlo zhubne ochorenie. Odlišovali sa od ostatných, len
nápadnými poruchami hemokoagulácie. Najčastejšie išlo o neoplázie urogenitálne a
gastrointestinálne [ 25].
Prehliadli sme si chorobopisy nášho oddelenie za rok 2000 - 2004 (10.229
pacientov). 74 chorých malo koincidenciu zhubného ochorenia a CMP. U 19 z nich bola
korelácia možná, u 21 pravdepodobná. U 24 chorých sa nenašiel ani jeden známy rizikový
faktor aterosklerózy. Najčastejšie sme našli malignómy tráviaceho traktu. U niektorých
chorých mohla byt' CMP prvým príznakom zhubného ochorenia [21].
Trombotizácia periférnych artérií

Vo svetovej literatúre je málo kazuistík o paraneoplastickej trombotizácii periférnych
artérií. Prvú pozornosť v tomto smere (r. 1969) si zasluhuje publikácia Friedmanovho
kolektívu, ktorí liečil 32 ročnú ženu s ťažkými ischémiami, pre ktoré museli postupne
amputovať prsty na horných a dolných končatinách. Po dvoch rokoch zistili karcinóm uteru.
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Rádioterapia progresiu malignómu zablokovala a stabilizovala sa aj arteriopatia. Podobný
klinicky obraz videli aj pri karcinóme prsníka [26]. Push et al. liečili chorého s progresívnou
arteriopatiou na dolných končatinách vedúcou k ich amputácii, v pozadí ktorej stal karcinóm
pankreasu [27]. Naschitz et al. videli pacienta s okluzívnou arteriopatiou pri okultnom
malignóme, ktorá sa prejavovala progresívnou intermitentnou klaudikáciou [28]. Opísaná
bola aj paraneoplastická oklúzia ilickej artérie [29].V minulom storočí sme našli ešte 8
podobných kazuistík. Nedávno africký autori liečili pacientku s ťažkou arteriopatiou, pri ktorej
nakoniec diagnostikovali generalizovaný tumor, neznámeho primárneho ložiska [30].
U našich 1.694 pacientov so zhubným ochorením sme našli trombotizáciu v
artériovom riečisku pri okultnom karcinóme cholecysty a pľúc. U známych neoplastických
ochorení žalúdka, žlčníka, pankreasu, hrubého čreva, obličky a pľúc sa zistila trombotizácia
hlavne v dolných končatinách, vždy s výraznou klinickou symptomatológiou [2].
Trombotizácia v srdci

Tento syndróm reprezentuje paraneoplastická (trombotická nebakteriálna)
endokarditída, len s celkom výnimočným postihnutím nástenného endokardu. Hoci
tromboembolický syndróm pri paraneoplastickej endokarditíde, ako prvý príznak zhubného
ochorenia opísal už v roku 1955 Adams [31], ten to "evergreen" medicínskej literatúry sa
rozoberá v početných kazuistikách až dodnes [32], aj keď jej diagnóza echokardiografiou by
nemala byt' problémom, ale je [33]. My sme na takýto prvý príznak malignómu upozornili už
v roku 1969 [34]. 1970 [35] a 1972 [36]. Staré názvy (endocarditis marantica, terminalis,
cachecticorum ) sú pri tejto problematike neaktuálne, lebo sme tuto endokarditídu videli
podobne ako iní autori aj u pacientov s dobrou výživou a dokonca obéznych.
Vzhľadom na to, že za posledne polstoročie sa jednoznačne dokázala
tromboembolická aktivita paraneoplastickej endokarditídy, objavilo sa za tu dobu množstvo
publikácii o tom, ako embolizácia z postihnutých chlopni, maze byt' prvým príznakom
okultného zhubného ochorenia. Poškodenie chlopni sa lokalizuje hlavne v ľavom srdci a
preto emboly končia prevažne v mozgu, slezine, obličke a dolných končatinách.
Zriedkavejšie v srdci a črevách a horných končatinách, celkom výnimočne v sietnici, koži,
hypofýze, jazyku a penise. Takáto endokarditída môže zapríčiniť obehovú dekompenzáciu
pri raritne sa vyskytujúcich veľkých vegetáciách na chlopniach alebo vzácne po embolizácii
do koronárnej artérie. V početných prácach, ktoré sa opierajú o nekropsie je AIM dosť častý,
neraz aj bezprostrednou príčinou smrti. My sme videli v minulosti niekoľko takýchto chorých,
z ktorých citujeme aspoň jednu kazuistiku [37]. Pri vzácnom postihnutí pľúcnej chlopne,
môžu emboly zasiahnuť aj malý obeh a to iste platí aj pri extrémne vzácnom poškodení
všetkých chlopni [ 38 ]. V posledných rokoch sa ukazuje, že paraneoplastická endokarditída
je nielen negeneratívnym poškodením chlopni s trombotickými depozitami, ale že môže byť'
aj aktívnym prejavom autoimunitných reakcii na malignóm s evidentnou mezenchymáInou
zápalovou reakciou. Videli sme za takýchto okolností 55 ročnú chorú, ktorá mala pri
nekropsii perzistujúci thymus [37]. Na tieto prevratne etiopatogenetické faktory upozornili už
v roku 1944 Allen a Sirota [39] a neskôr sme ich mohli potvrdiť aj my [40 ,41] hoci dodnes sú
o tom len ojedinelé zmienky. Paraneoplastická endokarditída môže nasadnúť aj na chlopne,
ktoré boli predtým alterované (napr. reumokarditídou) a naopak, môže sa aj sekundárne
infikovať.
V našej malej nekroptickej skupine 81. chorých so zhubným ochorením sme mali
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paraneoplatickú endokarditídu v 5,1 %. Vo veľkom súbore 2.557 pitvaných pre zhubne
ochorenie ( Katedra patologickej anatómie LF UK v Bratislave ) sme ju našli len v 1,3 %.
Z toho u 0,8 % mala evidentne embolizácie do veľkého obehu, ktoré boli často prvou a neraz
aj letálnou komplikáciou okultnej neoplázie [42]. Štúdie o paraneoplastickej endokarditíde
sme zhrnuli vo viacerých publikáciách, v ktorých sme sa snažili podtrhnúť jej embolickú
aktivitu (proti starým názorom o jej klinickej bezvýznamnosti) a neraz aj ako dôležité
memento pred nesprávnou diagnózou. Najčastejšie sme ju videli pri zhubných ochoreniach
pľúc a zažívacieho traktu.
Na tému paraneoplastických tromboembolických syndrómov publikovali mnohí
prominentní československí odborníci [43 - 52]. Ich prace boli zaujímavé, podnetné a
niekedy aj originálne.
Záver

Nespočetné publikácie o paraneoplastickom tromboembolickom syndróme poukazujú
na to, že podozrenie na paraneopláziu sa ma vysloviť hlavne vtedy, ak pacient nemá
všeobecne známe riziká tromboembólie. Po vyšetrení onkomarkerov treba hľadať okultne
zhubné ochorenie, ktoré paradoxne aj pri búrlivej paraneoplastickej reakcii môže byt'
lokalizované. Orientačné hemokoagulačné vyšetrenie je nedostatočné. S istotou sa potvrdí
paraneoplázia len po jej vymiznutí pri úspešnej liečbe malignómu. Nezabudnime na to, že
paraneoplastická tromboembolická aktivita môže facilitovať aj manifestácie iných ochorení s
trombotickým potenciálom.
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Summary
The most common cause of gynaecological practice is endometrial pathology. The
study was designed to evaluate correlations and validity of ultrasound diagnostic methods
(transvaginal sonography, sonohysterography) and histological diagnostics for endometrial
pathology.
Validity and correlation of transvaginal ultrasonography, sonohysterography
and histological results was performed in 282 patients evaluated and treated at Gynaecology
and obsterics department of Central military hospital in Ružomberok during the years 2003 2008.
We found good sensitivity of transvaginal sonography in postmenopausal women, but
with non significant values of specificity, and high values of sensitivity and specificity using in
particular sonohysterography. We found adequate values of sensitivity and specificity in
postmenopausal women with „cut-off“ values of endometrium thickness to 5mm. This value
of endometrial thickness could be used as a screening method in primary gynaecological
practice. Therefore the transvaginal sonography and sonohysterography are both diagnostic
methods with good sensitivity and specificity in the diagnostic algorythm of endometrial
pathology and could be used as a method which is sufficiently preventive in case of serious
asymptomatic patology of endometrium.
The suggestion for the practice can also be the working-out of guidelines for
evaluating the endometrial pathology in two groups of patients. First place when finding
suspicious endometrial polyp of the uteral/uterus cavity in premenopausal women, when we
can deem sonohysterography as sufficiently valid. This could be a standard in differential
diagnostics of endometrial polyps and could help in further management, indication of more
invasive diagnostic method. In the second place in postmenopausal patients, where as
a method which is sufficiently valid we can deem transvaginal sonography with a „cut-off“
border to score the endometrium pathology on a value of 5mm thickness.
Úvod

Diagnóza abnormálneho, patologického nálezu endometria je jednou z najčastejších
diagnóz ambulantnej gynekologickej praxe. Nie vždy je príznakom abnormálne maternicové
krvácanie, ktoré je však už v postmenopauzálnom veku veľmi často sprevádzané so
závažnými diagnózami onkologického charakteru. Probatórna kyretáž, ktorá patrí k
najčastejším malým gynekologickým operáciám, sa realizuje už desaťročia v podstate stále
rovnakým spôsobom. V súčasnej medicíne však existujú už len výnimočne odbory, ktoré
dosiaľ vykonávali tzv. „slepú chirurgiu", ku ktorej kyretáž dutiny uteru určite patrí. Výhody
diagnostiky a liečby za vizuálnej kontroly sú nesporné. Úspešná liečba patológie endometria
však závisí od včasného stanovenia diagnózy a vypracovania účinného diagnostického
algoritmu.
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Nevyhnutnou súčasťou efektívnej terapie je teda dôkladná a presná diagnostika.
Posledné roky priniesli mnoho nových diagnostických metód vo všetkých oblastiach
medicíny, gynekológiu a pôrodníctvo nevynímajúc. Množstvo týchto metód si vyžaduje
invazívne intervencie a niektoré z nich sú sprevádzané vedľajšími nežiaducimi účinkami.
Snaha o minimalizáciu týchto nežiaducich aspektov, ako aj úsilie hľadať neinvazívne
zobrazovacie metódy, umožňujúce detailný anatomický pohľad na rôzne patologické procesy
v organizme, podporila rozvoj ultrazvukových zobrazovacích metód, ktoré sa z pohľadu
vyššie uvedených špecifík javia priam ako ideálne.
Prvá časť práce prináša prehľad možností sonografickej diagnostiky patológie dutiny
maternice. V ďalších kapitolách popisuje etiológiu a patofyziológiu vzniku jednotlivých
patologických nálezov dutiny maternice spolu s ich histologickou diagnostikou.
V druhej časti uvádza výsledky a závery samotného výskumu s ich rozborom v rámci
diskusie. Podrobne analyzuje korelácie jednotlivých metodík a ich validitu v predikcii
patológie dutiny maternice.
Predmetom vedeckého a klinického úsilia by preto malo byť vypracovanie
a praktizovanie čo najoptimálnejšieho postupu umožňujúceho výber najrelevantnejších
a najefektívnejších skríningových a diagnostických metód pre klinickú aj primárnu
gynekologickú prax.
Súčasný stav v riešenej problematike
Ultrasonografická diagnostika patológie endometria - Moderná diagnostika
patológií maternice si vyžaduje využitie jednoducho aplikovateľných, ale presných
zobrazovacích metód s minimálnou invazívnosťou. Takouto metódou je v súčasnosti
ultrasonografia. Možno ňou posúdiť morfológiu, tvar a veľkosť jednotlivých štruktúr.
Dopplerovskou sonografiou možno zisťovať zmeny rýchlosti krvných prietokov v uterinných
cievach (Drobný a spol., 2005).
Zobrazenie maternice pomocou ultrasonografie (USG) umožňuje zistiť jej
veľkosť, lokalizáciu, tvar a štruktúru myometria, endometria a maternicovej dutiny. Táto
zobrazovacia metóda dovoľuje diferencovať aj uterinné štruktúry od adnexálnych útvarov a
iných štruktúr malej panvy. Vyšetrenie cez brušnú stenu (TAS, transabdominal sonography)
pri naplnenom močovom mechúre umožňuje skôr orientačné zobrazenie maternice.
Podrobné hodnotenie maternice dovoľuje vyšetrenie cez pošvu (TVS, transvaginal
sonography). Vyššia frekvencia ultrazvukového vlnenia zaručuje lepšiu rozlišovaciu
schopnosť a malá vzdialenosť sondy od vyšetrovaných štruktúr eliminuje artefakty.
Kontrastná ultrasonografia je schopná hodnotiť tvar maternicovej dutiny a diferencovať
útvary v nej lokalizované. Dopplerovská ultrasonografia hodnotí rýchlosť prietoku krvi v
uterinných cievach. Objem endometria a priestorové usporiadanie maternicovej dutiny môže
stanoviť trojdimenzionálna (3D) a štvordimenzionálna (4D) ultrasonografia. Niektorí autori
vyzdvihujú pri USG detekcii benígnych a malígnych tumorov maternice využitie novej
vysokofrekvenčnej intrauterinnej sondy malých rozmerov. Používa sa intrauterinná sonda o
priemere 1,9 a 2,5 mm s frekvenciou 10 - 30 MHz (Grussener, 2004). Používanie
endovaginálnej ultrasonografie so sebou prinieslo veľkú diagnostickú popularitu. Je
neinvazívne, finančné náklady na prevádzanie vyšetrenia nie sú vysoké a vyšetrenie
samotné prináša možnosť indirektnej vizualizácie dutiny maternice so zameraním na
stanovenie hrúbky endometria. Transvaginálne sondy spravidla používajú vyššie frekvencie
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ako transabdominálne, majú spolu s nimi vyššiu rozlišovaciu schopnosť. Endometrium
predstavuje výraznú štruktúru, ktorá vo fertilnom veku podlieha cyklickým zmenám. Hrúbka
meraná v sagitálnom reze a anteroposteriórnom rozmere informuje o hormonálnom stave,
respektíve patológii v zmysle hyperplázie, polypu alebo malignity. Uvádza sa spravidla
formou zlomku napríklad 8/2 (t.j. hrúbka 4mm). Kontúru myometria tvorí hypoechogénna
zóna. Počas proliferačnej fázy hrúbka narastá od 4 do 8mm. Je mierne hyperechogénna
oproti myometriu. V neskorej proliferačnej a periovulačnej fáze nadobúda viacvrstvový
charakter, ktorý sa niekedy opisuje ako trojitá línia (tripple-line). V sekrečnej fáze má
endometrium hrúbku 8-16mm a je izoechogénne.
Táto diagnostická metodika bola najviac preštudovaná u postmenonopauzálnych
žien. Posledné analýzy dokonca nasvedčujú, že USG endovaginálna diagnostika endometria
pri abnormálnom krvácaní z maternice je porovnateľná s metódami bioptickými. Pri
stanovenej 5mm hranici hrúbky endometria môže mať USG endovaginálne vyšetrenie 96%
senzitivitu pri diagnostike karcinómu a 92 % senzitivitu pri detekcii iného ochorenia
endometria (hyperplázia, polyp...). Falošne negatívne nálezy v počte približne 8 % sú
porovnateľné s rozsahom falošnej negativity od 5 % do 15 % u biopsie endometria (Motlík
a spol., 2001)
Retrospektívna štúdia analyzujúca dostupné publikované štúdie potvrdzuje vysokú
výťažnosť TVS aj v diagnostike myómov maternice (Parker, 2006).
Ultrazvukové vyšetrenie vnútorného genitálu je aj súčasťou diagnostického algoritmu
príčin sterility a infertility. Je ekonomicky efektívne, minimálne invazívne a ľahko
reprodukovateľné, podáva informáciu o väčšine vrodených aj získaných morfologických
abnormalít, ktoré môžu spôsobovať sterilitu a infertilitu (Maršík a spol., 2005)
Použitie transvaginálneho vyšetrenia endometria u premenopauzálnych pacientok
prinieslo 88% senzitivitu pri diagnostike abnormalít endometria podľa kritéria 5 mm hranice
hrúbky endometria. Väčšina nezachytených diagnóz však bola benígneho charakteru
(polypy, myómy...)
V uvedenej diagnostike je kontroverzné kritérium hrúbky endometria do 5mm. Podľa
literárnych údajov, iba u 10 % pacientok pri hrúbke endometria nad 5mm bola
diagnostikovaná hyperplázia. 40 % pacientok malo myómy alebo polypy. Za účelom
znižovania týchto diagnostických nejasností niektorý autori odporúčajú previesť rozšírené
ultrasonografické vyšetrenie – sonohysterografiu, alebo previesť dilatáciu hrdla maternice
s kyretážou a hysteroskopickou kontrolou (Motlík a spol., 2001).
Nádorové ochorenia v gynekológii majú neustále rastúci trend. Preto sa stále hľadajú
skríningové metódy tak, aby mali jednak dostatočne vysokú špecificitu a senzitivitu, aby boli
nenáročné na vyšetrenie a nezanedbateľným je aj ekonomický aspekt skríningových
vyšetrení. Zatiaľ čo pri karcinóme krčkaje skríning celosvetovo dobre zavedený s
dostatočným efektom, pre karcinóm tela maternice ako aj ovárií stále nemáme efektívnu
skríningovú taktiku, s evidentným dopadom na morbiditu a mortalitu postihnutých žien.
Sonografia sa javí, napriek viacerým limitáciám, najvhodnejšou metódou, aj keď nie vždy
dostatočne včasného, podchytenia týchto malignít. Treba zároveň zdôrazniť, že vyšetrenie
maternice a vaječníkov by malo pri každom vyšetrení s podozrením na nádorové ochorenie
okrem morfologického vyšetrenia zahŕňať aj vyšetrenie cirkulácie. Len kombinácia oboch
vyšetrení predstavuje adekvátny postup a môže priniesť dostatok informácií pri rozhodovaní
sa o ďalšom diagnostickom ako aj liečebnom postupe. Čo je z hľadiska liečebnej stratégie
nezanedbateľné najmä pri ovariálnych nádoroch (Višňovský, 2005).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník“

477

Sonohysterografia (SHG) - ako metóda infúzie sterilného roztoku cez krčok
maternice do jej dutiny počas vaginálnej sonografie sa oficiálne používa od roku 1993. Je to
jednoduchá a elegantnná technika vizualizácie endometria počas rutinného vaginálneho
vyšetrenia ultrazvukom. Už v tom období sa javila ako vhodná aplikácia pri vyšetrení pre
infertilitu (Nabil a spol., 2003).
Aj problematika karcinómu endometria a hormonálnej substitučnej terapie priam
nútila hľadať nové metódy sledovania zmien endometria. Campbell uvádza
Sonohysterografiu pod názvom hysterosalpingo-contrast-sonography (Hycosy). V tomto
prípade sa spája tiež s problematikou riešenia infretility. Ide o sledovanie priechodnosti túb
a tvaru dutiny maternice pomocou špeciálne pripravenej ultrazvukovo kontrastnej látky
(Kleskeň, 2003).
Najprv sa vykoná štandardné ultrasonografické vyšetrenie. Uterus sa zobrazuje
v sagitálnej rovine, v ktorej je nutné (ako orientačný bod) zobraziť celú dĺžku cervikálneho
kanála. Jedinou nutnou prípravou, z pohľadu pacientky, je vyprázdnenie močového
mechúra. Cervikálne ústie kanála sa, pri zavedených pošvových zrkadlách, očistí. Zrkadlá s
vlastným svetelným zdrojom sú veľmi nápomocné, rovnako ako zrkadlá samootvárateľné.
Takto nie je nutné používať externý svetelný zdroj a asistenciu. Aspoň 20 cm dlhý flexibilný
katéter s vonkajším priemerom 2 mm sa jemne vsunie do dutiny maternice za vnútorné
orificium krčka. Mnoho katétrov pre vnútromaternicovú insemináciu (IUI) a sonohysterografiu
(SHG) majú značku na úrovni 7 cm, čo dovoľuje operatérovi vyhnúť sa dosiahnutiu fundu a
vyhnúť sa tak bolesti pacientky z náhleho nárazu katétra o fundus maternice. Hrubší katéter
musí byť naplnený tekutinou ešte pred inzerciou, za účelom minimalizácie vzduchových
artefaktov.
Balónikové katétre sú potrebné iba v prípade, keď je vnútorné ostium rozšírené,
uterus je veľmi veľký, predpokladáme intrauteriné synechie, alebo ak sa testuje tubárna
priechodnosť. Balónik má byť zavedený do krčka a naplnený vodou, aby sa minimalizovalo
riziko zobrazenia artefaktov v dutine. Zrkadlo sa odstráni, pričom katéter zostáva na mieste a
pripojí sa naň striekačka naplnená fyziologickým roztokom. Vaginálna sonda, s dostatočným
množstvom lubrikantu, sa zasunie do pošvy popod katéter, tak, aby sa predišlo dislokácii
katétra. Vykonávajú sa tie isté manévre v sagitálnom a transverzálnom reze ako pri
štandardnom TVS vyšetrení, za účelom štúdia celého povrchu dutiny maternice, pričom
pomaly do dutiny maternice napúšťame fyziologický roztok, pokiaľ steny nie sú dostatočne
expandované, alebo kým sa pacientka nesťažuje na bolesť. Potrebné množstvo
fyziologického roztoku je cca 2ml u postmenopauzálnych žien a 5 – 10 ml u žien
premenopauzálnych (Parsons, 2001).
2. Ciele práce

Hlavným cieľom bolo zhodnotiť efektivitu a objektivitu používaných metód skríningu
a diagnostiky patológie dutiny maternice. Posúdiť efektivitu transvaginálnej sonografie metód
v stanovení prognózy diagnostického záveru histopatologického vyšetrenia pri patologickom
náleze dutiny maternice.
1. Je transvaginálna sonografia efektívnou diagnostickou metódou pri hodnotení
patologického nálezu dutiny maternice?
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2. Aká je korelácia transvaginálnej sonografie a histológie pri diagnostike patologického
nálezu dutiny maternice?
3. Je možné považovať použitie transvaginálnej sonografie a sonohysterografie
v primárnej ambulantnej sfére za dostatočne citlivú metódu skríningu endometriálnej
patológie?
3. Materiál a metodika
Klinický súbor. V práci boli sledované jednotlivé kategórie pacientok so zameraním
na posudzovanie výťažnosti transvaginálnej ultrasonografickej diagnostiky patológie
endometria v predikcii histopatologického nálezu biopsie endometria získanej frakčnou
kyretážou alebo hysteroskopicky. V TVS diagnostike patológie endometria existujú diagnózy,
ktoré je možné stanoviť ultrasonograficky takmer s istotou, ako napríklad submukózny
myóm, no aj diagnózy, ktorých diferenciálna diagnostika je náročnejšia ako napríklad pri
hyperplázii a polype endometria. Od správnej diagnózy závisí aj ďalší, mnohokrát rozdielny,
manažment starostlivosti o pacientky, preto je nevyhnutné hneď na začiatku a s čo
najväčšou presnosťou stanoviť smerovanie ďalšieho vyšetrovania a liečby.
Spolu bolo do sledovania zaradených 282 pacientok vyšetrených a ošetrených na
Gynekologicko – pôrodníckom oddelení ÚVN SNP Ružomberok v rokoch 2003 – 2008.
4. Závery

Väčšina autorov považuje sonografiu, prípadne v kombinácii so sonohysterografiou,
za dostatočne senzitívnu, no limitovane špecifickú metódiku umožňujúcu odhalenie
patologického procesu dutiny maternice. Vzhľadom na to je možné považovať sonografickú
diagnostiku za vhodnú aj na prípadný skríning patológie endometria, dutiny maternice.
Vzhľadom na pozitívne výsledky skríningu iných gynekologických abnormalít je možné
predpokladať veľkú výhodnosť aj tejto metódy skríningu ochorení maternice, v prípade jeho
zavedenia do ambulantnej gynekologickej praxe.
Zo sledovania vyplýva nasledovné.
1. U premenopauzálnych pacientok je nižšia senzitivita (77,55 %) TVS
ultrasonografického vyšetrenia v predikcii nálezu endometriálneho polypu, ktorý môže vo
väčšom počte nálezov imponovať ako hyperplázia endometria. Napriek tomu dosahuje TVS
endometria vysokú prediktívnu hodnotu (92,68%) zachytenia endometriálnej patológie
v zmysle diagnózy endometriálneho polypu
2a. U postmenopauzálnych pacientok bez klinických príznakov dysfunkčného
krvácania z dutiny maternice je možné TVS vyšetrením dosiahnuť vysokú mieru špecificity
(93,55 %) a pozitívnej prediktívnej hodnoty (96,61 %) avšak pri nižšej senzitivite (76,00 %)
a negatívnej prediktívnej hodnote (61,70 %) v predikcii patológie endometria s „cut-off“
hranicou hrúbky endometria na posúdenie patológie na úrovni 5mm.
2b. U postmenopauzálnych pacientok bez klinických príznakov dysfunkčného
krvácania z dutiny maternice nie je predikcia histopatologického nálezu použitím zistenia
priemernej hodnoty endometria efektívnou metódou posudzovania stavu endometria.
Porovnaním dvoch aritmetických priemerov hrúbky endometria pri dvoch rôznych bioptických
nálezoch patológie endometria nebol zistený signifikantný rozdiel v priemernej hrúbke
endometria pri TVS vyšetrení u postmenopauzálnych pacientok bez známok dysfunkčného
krvácania z maternice (p > 0,05).
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2c. U postmenopauzálnych pacientok bez klinických príznakov dysfunkčného
krvácania z dutiny maternice je senzitivita (81,97 %) aj špecificita (83,72 %) diferenciálnej
diagnostiky TVS obrazu endometriálneho polypu od hyperplázie endometria na
porovnateľnej úrovni s vyššou hodnotou miery pre pozitívnu prediktívnu hodnotu (87,72 %)
a nižšou hodnotou negatívnej prediktívnej hodnoty (76,60%).
2d. U postmenopauzálnych pacientok bez klinických príznakov dysfunkčného
krvácania z dutiny maternice zabezpečuje metodika sonohysterografie veľmi vysokú
efektivitu v diferenciálnej diagnostike polypu endometria s absolútnou senzitivitou (100 %)
a negatívnou prediktívnou hodnotou (100 %), vysokou hodnotou špecificity (94,44 %) aj
pozitívnej prediktívnej hodnoty (96,15 %).
3a. U postmenopauzálnych pacientok s klinickým prejavom dysfunkčného krvácania
pri „cut-off“ hranici hrúbky endometria 4mm pri TVS diagnostike v predikcii patológie
endometria sú senzitivita (91,59 %) a pozitívna prediktívna hodnota (88,29 %) na
porovnateľnej úrovni. Naproti tomu špecificita TVS vyšetrenia patológie endometria je týchto
pacientok nižšia (66,67 %).
3b. U postmenopauzálnych pacientok s klinickým prejavom dysfunkčného krvácania
pri „cut-off“ hranici hrúbky endometria 5mm dosahuje v predikcii patológie endometria TVS
diagnostika vyššiu senzitivitu (98,82 %), špecificitu (86,67 %) aj pozitívnu a negatívnu
prediktívnu hodnotu (95,70 % resp. 74,29%) ako je tomu v prípade „cut-off“ hranice hrúbky
endometria 4mm.
3c. U postmenopauzálnych pacientok s klinickým prejavom dysfunkčného krvácania
je možné porovnaním dvoch aritmetických priemerov hrúbky endometria hodnotiť predikciu
dvoch rôznych bioptických nálezov patológie endometria kde bola zistená vysoká
pravdepodobnosť (p<0,01). Je však tiež možné predpokladať, že uvedený výsledok bol
ovplyvnený vyššími hodnotami hrúbky endometria v zaradených prípadoch endometriálneho
karcinómu.
Záverom je možné konštatovať, že výsledky výskumnej práce je možné považovať na
splnenie stanovených cieľov. Sledovanie potvrdilo dobrú senzitivita TVS vyšetrenia u
postmenopauzálnych pacientok avšak s nesignifikantnými hodnotami špecificity tohto
vyšetrenia. Z toho pohľadu je možné povedať, že sonografická diagnostika patológie
endometria je dostatočne kvalitnou metodikou na zachytenie patológie endometria a má
svoje nezastupiteľné miesto v primárnej zdravotnej starostlivosti.
Odporúčaním pre prax môže byť teda konštatovanie podmieneného hodnotenia
endometria najmä u postmenopauzálnych pacientok, pričom základným kritériom pre
posudzovanie ďalšieho manažmentu vyšetrení a liečby pacientky je hrúbka endometria.
Výsledky zo sledovania môjho súboru pacientok poukazujú na dostatočnú senzitivitu
aj špecificitu TVS pri “cut-off” hrúbke endometria na úrovni 5mm. Táto hranica by mohla byť
použitá aj v rámci stále chýbajúceho návrhu skríningu endometriálnej patológie a mala by
zaručiť dostatočnú prevenciu veľmi závažných asymptomatických patológií endometria v
primárnej gynekologickej praxi.
Návrhom pre prax môže byť aj štylizovanie guidelinu posudzovania patológie
endometria u dvoch skupín pacientok. V prvom rade pri supektom náleze endometriálneho
polypu dutiny maternice u premenopauzálych žien, kde môžeme za dostatočne valídnu
metodiku považovať sonohysterografiu. Táto by mohla byť štandardom pri diferenciálnej
diagnostike endometriálneho polypu a pomôcť v ďalšom menežmente, indikácii invazívnejšej
diagnostickej metodiky. V druhom rade u postmenopauzálnych pacientok, kde je možné
dostatočne valídnu metodiku považovať transvaginálnu sonografiu s „cut-off“ hranicou na
posúdenie patológie endometria na úrovni 5 mm.
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GRAVIDITA A ZHUBNÉ OCHORENIA KRVOTVORBY – DVE KAZUISTIKY

Hruška Ján
Gynekologická ambulancia, Zdravstar, s.r.o. , Ružomberok
Úvod

V praxi obvodného gynekológa sa stretávame s celou paletou gynekologických, ale aj
negynekologických ochorení, ktorých patofyziológiu a priebeh musíme chápať v kontexte
s prebiehajúcou graviditou, Zohľadňujeme klinické osobitosti jednotlivých ochorení
a patologických stavov s prihliadnutím na prebiehajúci konkrétny trimester gravidity, keďže
od pokročilosti gravidity závisí ďalší postup v liečbe ochorenia samotného a aj pri vedení
gravidity. V práci dokumentujeme priebeh gravidity u dvoch mladých žien, ktoré boli
postihnuté v minulosti hematoonkologickým ochorením .
Gynekológ sa môže stretnúť s gravidnou ženou, kde bolo práve diagnostikované
zhubné ochorenie. Rozhodnutie o postupe je v tomto prípade výsledkom konsenzu
gynekológa, hematológa, onkológa a tehotnej samotnej. Prihliadame na konkrétny typ
ochorenia, jeho pokročilosť, liečebné možnosti, prognózu vo všeobecnosti a štádium
gravidity, v ktorom sa práve gravidná žena nachádza.
Môže sa stretnúť s gravidnou, ktorá má onkologické ochorenie krvotvorby známe už
v čase pred koncepciou. Takáto tehotná si je spravidla vedomá svojej prognózy a prognózy
gravidity.
Najširšou skupinou gravidných sú tie, ktoré koncipujú už po absolvovaní komplexnej
liečby malignity krvotvorby a táto liečba bola úspešná, čiže doviedla ženu do stálej remisie.
Vzhľadom na pribúdajúce úspechy chemoterapie, imunoterapie a možnosti súčasnej
transplantácie krvotvorných buniek sa dá predpokladať, že táto skupina gravidných žien sa
bude postupne rozširovať. Na pracovisku autora boli vedené v posledných 15 rokoch dve
gravidné ženy, ktorých spoločným znakom bola prekonaná transplantácia krvotvorných
buniek
Kazuistika I.

V čase diagnózy gravidity 26 ročná primigravida, kedysi laborantka v papierni,
slobodná, bezdetná. Prvý krát bola na gynekologickom vyšetrení ešte ako panna vo veku 21
rokov. Cieľom vyšetrenia vtedy bolo vylúčiť gynekologický fokus, trpela nevysvetlenými
subfebrilitami a polyartralgiami. Výsledok gynekologického vyšetrenia bol vtedy negatívny,
kultivácia nevysvetľovala subfebrilty. Jediným vtedy pozitívnym testom bol Ericsson a stav
bol uzavretý ako infekčná mononukleóza. S pacientkou sa stretávame až o 5 rokov neskôr.
Diagnostikovali jej Hodgkinovu chorobu, podtyp II – nodulárna skleróza, klinické štádium IIIb.
Do momentu gynekologického vyšetrenia, ktoré potvrdilo graviditu, bola už v druhej
kompletnej remisii, prekonala chemoterapiu 6x COPP/ABV, 5 X EVA a autológnu
transplantáciu periférnych kmeňových buniek. Veľmi túžila donosiť a porodiť vlastné dieťa.
V I. trimestri gravidity sa neodchyľovala od bežného priebehu. Od druhého trimestra
registrujeme len mierne hematologické príznaky ako tvorbu modrín, trombocytopeniu blízko
dolnej hranice normy. V týždni 28 diagnostikujeme intrauterinnú retardáciu rastu plodu. Po
konzultácii s hematologickým pracoviskom bola ordinovaná antitrombotická liečba
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z gynekologickej a pôrodníckej indikácie nízkomolekulárnym heparínom ( Fraxiparin). Po
nasadení tejto liečby sa rast plodu upravil na dolnej hranici normy, nedošlo k žiadnej
akcentácii tvorby modrín, ani ku klinickým krvácaniam. Základné hematologické hodnoty sú
po celú dobu gravidity v pásme normy až na opakovane nižší počet trombocytov. Nebola
potrebná žiadna invazívna hematologická liečba ani trombocytárny koncentrát. Plod bol
karyotypizovaný s nálezom 46,XX. V termíne pôrodu táto gravidná porodila zdravé dievča.
Kontrolu v šestonedelí absolvovala s primeraným gynekologickým nálezom a bez akých
koľvek varujúcich momentov. Niekoľko mesiacov po šestonedelí však došlo ku relapsu
základného ochoreniu, ktorému ako 27 ročná podľahla. Dieťa zostalo v starostlivosti starých
rodičov a dodnes prospieva dobre.
Kazuistika II.

27 ročná pacientka prekonala ešte pred prvým gynekologickým vyšetrením chronickú
myeloidnú leukémiu. V rámci liečby sa podrobila transplantácii kostnej drene od brata.
Transplantácia viedla ku stabilizácii klinického stavu a dlhodobej remisii ochorenia. Karyotyp
pacientky je po transplantácii „darcovský“ 46,XY.
Do gynekologickej ambulancie vstupuje pre sekundárnu amenoreu, ktorá vznikla po
cytostatických kúrach. Nasadzujeme hormonálnu substitučnú liečbu, spočiatku vo vysokých
dávkach. Po tejto liečbe v priebehu 7 mesiacov došlo k obnoveniu spontánneho
menštruačného cyklu a neskôr ku spontánnemu otehotneniu . Gravidita po pôrodníckej aj
hematologickej stránke prebieha bez rušivých momentov Priebeh sme konzultovali
s transplantačným pracoviskom. Jedinou osobitosťou bola zvýšená potreba komunikácie
s gravidnou, ktorá mala obavu o osud gravidity aj napriek negatívnemu genetickému
výsledku z amniocentézy. Porodila spontánne a v termíne, dieťa je zdravé. Po pôrode
amenorea, znovu nutná substitúcia estradiolu a po dvoch rokoch, počas ktorých pacientka
adoptovala ďalšie dieťa, dochádza k novému spontánnemu otehotneniu. Aj druhá gravidita
prebieha bez rušivých momentov z hematologického aj pôrodníckeho hľadiska, do popredia
vystupuje znovu len zvýšená potreba ubezpečenia gravidnej o tom, že gravidita beží zdarne,
navyše ju trápia len hemoroidy po predošlom spontánnom pôrode, ktoré napokon tvoria
indikáciu na ukončenie druhej gravidity sekciou.
Diskusia: Počatie dieťaťa v stave po onkohematologickej liečbe je vždy chápané ako
rizikové. Gravidita je vedená ako riziková, býva nutná a aj vhodná karyotypizácia plodu.
Amniocentéza, ktorej výsledkom je normálny karyotyp, vedie ku upokojeniu tehotnej ženy
a k rozptýleniu obáv, takže po tomto výkone si gravidné ženy ďalší priebeh „vychutnávajú“
a na dieťa sa veľmi tešia. Nestretli sme sa s popisovanými chromozómovými zlomami ani
s odchýlkami v karyotype plodu. Interpretácia pohlavia plodu po amniocentéze môže byť
ťažká , ak má gravidná žena „darcovský“ karyotyp. Gravidity v nami popisovaných prípadoch
neboli zaťažené väčšími hematologickými komplikáciami, vždy je však nutná úzka
spolupráca pôrodníka a hematológa .
Otehotnenie v ére modernej liečby hematologických malignít nie je nemožné. Býva
rizikové, náročné na vedomosti pôrodníka, hematologickú konzilárnu starostlivosť a psychiku
gravidnej samotnej. Najväčšou odmenou za vynaloženú starostlivosť je fakt, že aj v týchto
tzv. nepriaznivých situáciách sa rodia zdravé deti, čo dokumentujeme na príbehu troch detí,
počatých po cytostatickej liečbe.
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DOJČENIE POČAS TEHOTNOSTI
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Abstrakt
Dojčenie je jedným z najvýznamnejších faktorov podieľajúcich sa na zdravom
fyzickom a psychickom vývoji novorodenca. Okrem obsahu nevyhnutných kalorických látok,
vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov, disponuje materské mlieko aj celým radom
látok humorálnej povahy s antibakteriálnym účinkom, imunokompetentných buniek
a imunoregulačných faktorov stimulujúcich obranyschopnosť novorodenca. Materské mlieko
sa mení podľa potrieb novorodenca a dojčaťa v priebehu prvých dní (kolostrum, prechodné
a zrelé mlieko), v priebehu dňa i jedného dojčenia. Na tvorbu a charakter materského mlieka
vplýva mnoho faktorov. Patrí medzi ne aj tehotnosť u dojčiacej matky? Autori v článku
analyzujú dostupné odborné informácie o vplyve fyziologickej tehotnosti na laktáciu.
Abstract
Breastfeeding during pregnancy. Breastfeeding is one of the most important factors
which participates in a healthy physical and mental growth of a newborn. Except containing
necessary caloric substances, vitamins, mineral substances and trace elements, the breast
milk disposes with a whole range of humoral substances with antibacterial effect,
immunocompetent cells and immunity regulating factors which stimulate the newborn´s
defence mechanisms. Breast milk changes according to the needs of the newborn and
nurseling baby during the firts days during one day and also during one breastfeeding. There
are many factors which have an influence on the production and character of the breast milk.
Does pregnancy of the breastfeeding mother belong to them? In the article the autors
analyse available scientific? information how physiological pregnancy affects lactation.

Fyziológia dojčenia
Je trvale známym faktom, že neexistuje lepšia výživa pre novorodenca a dojčaťa ako
je materské mlieko. Deti, ktoré sú v prvých dvoch rokoch života nevhodne kŕmené, trpia
deficitmi mikronutrienotv a častejšie trpia napríklad poruchami rastu. Majú dokonca väčšiu
úmrtnosť, riziko mentálnej retardácie a horších výsledkov pri následnom vzdelávaní.
Poškodenie nesprávnou výživou, ktoré vzniklo pred druhým rokom života je pravdepodobne
ireverzibilné.
Pretože malnutrícia má zhubné následky hlavne v rannom veku, sú výživové
intervencie cielené hlavne na skupinu dojčiat a malých detí do dvoch rokov veku a majú
v tejto vekovej skupine najväčší dopad.
Rozsiahly výskum z posledných rokov potvrdzuje výhody dojčenia materských
mliekom ako pre dieťa, pre matku a rodinu aj pre celú spoločnosť. Dojčenie prináša výhody
z hľadiska výživy dieťaťa, jeho zdravia a vývoja, zdravia matky, z hľadiska psychologického,
sociálneho, ekonomického, ekologického...
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Materské mlieko je svojím zložením a hlavne premenlivosťou pre výživu dojčaťa
jedinečné. Epidemologické štúdie dokazujú, že u dojčeného dieťaťa významne klesá riziko
mnohých akútnych aj chronických ochorení. Výskum medzi strednými vrstvami obyvateľstva
preukazuje, že výživa dojčiat materským mlieko výrazne znižuje intenzitu hnačkovitých
ochorení, infekcií dolných dýchacích ciest, zápalov stredného ucha, infekcií močových ciest,
bakteriémie, bakteriálnej meningitídy, nekrotizujúcej enterokolitídy a botulizmu. Mnoho štúdií
poukazuje na ochranný vplyv výživy materských mliekom na syndróm náhleho úmrtia
dieťaťa, frekvenciu výskytu a intenzity priebehu alergických ochorení, inzulín dependentného
diabetes mellitus, lymfómov, Crohnovej choroby, ulceróznej kolitídy a mnohýc ďalších.
Nesporne pozitívnym faktom je aj vplyv oxytocínu na involúciu maternice a tým zníženiu
rizika zvýšeného popôrodného krvácania. V dôsledku amenorey počas dojčenia nedochádza
k stratám menštruačnej krvi. Z dlhodobého hľadiska majú dojčiace ženy nižšie riziko
karcinómu prsníka a vaječníkov v premenopauze a fraktúr bedrového kĺbu v klimaktériu
v dôsledku lepšej popôrodnej remineralizácii kostí.
Tvorba materského mlieka je zabezpečovaná pôsobením tzv. prolaktačných
hormónov. Väčšina z nich má v organizme ženy viacero významov. Tak je zabezpečené
prepojenie mamogenézy, laktogenézty a galaktopoézy v priebehu dospievania, tehotnosti
a v období dojčenia. Základnými hormónmi sú oxytocín a prolaktín.
Dojčenie dvoch detí rôzneho veku
Pri otázke dojčenia počas tehotnosti je nutné spomenúť aj situáciu súvisiacu
s pôrodom druhého dieťaťa do dvoch rokov od predchádzajúceho pôrodu a pokračovaní aj
dojčení prvého dieťaťa.
Zloženie materského mlieka totiž presne zodpovedá meniacim sa nárokom
a potrebám adaptujúceho sa novorodenca. Mení sa v priebehu prvých dní, v priebehu
jedného dňa aj v priebehu jedného dojčenia. Kolostra sa tvorí oveľa menej, obsahuje viac
bielkovín, menej tukov a cukrov ako zrelé materské mlieko. Rozdielny je aj pomer
bielkovinových frakcií a nebielkovinových dusíkatých látok (α-laktalbumínu, laktoferinu,
lysozymu, IgA iných).
Význam premeny zloženia materského mlieka má zásadný význam pre vývoj
zažívacieho traktu dieťaťa.
Z uvedeného vyplýva otázka, akým spôsobom sa mení materského mlieko po pôrode
v prípade dojčiacej matky počas tehotnosti. Z teoretického hľadiska je vďaka uvedeným
faktom nutné analyzovať zloženie materského mlieka u trvale dojčiacej matky za účelom
porovnania zloženia takéhoto materského mlieka a zisteného zloženia kolostra. V prípade
rozdielu je možné konštatovať negatívny vplyv takéhoto mlieka hlavne na tráviaci trakt
novorodenca.
Dojčenie a kontrakčná aktivita maternice
Pri dojčení sú vedené senzorické impulzy od bradavky a dvorca bradavky do mozgu
matky. Odpoveďou je produkcia prolaktínu v hypotalame. Cieľovým tkanivom prolaktínu sú
sekrečné bunky aleveolov prsníka, výsledkom čoho je produkcia materského mlieka.
Oxytocín sa tvorí tiež pri saní dieťaťa a cieľovým tkanivom jeho pôsobenia počas dojčenia sú
myoepiteliálne bunky prsníka, u ktorých spôsobuje opakovanú kontrakciu v priebehu
dojčenia. Mlieko steká mliekovodmi do sínusov pod dvorcom, kde sa hromadí a potom
spomenutým spôsobom uvoľňuje. Tento dej sa nazýva ejekčný, uvoľňovací alebo let-down
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reflex. Oxytocín sa pritom tvorí rýchlejšie ako prolaktín. Oxytocín sa považuje za
spoluzodpovedný za chovanie matky a je humorálnou podstatou väzby medzi matkou
a dieťaťom.
Aký je však možný vplyv oxytocínu na kontrakčnú aktivitu maternice u tehotnej
dojčiacej matky? Väčšinu doby trvania tehotnosti zostáva aktivita maternice veľmi nízka,
skutočne kontrahovať sa začne maternice až pred začiatkom pôrodu. Avšak kontrakčnú
aktivita maternice, ako odpoveď na pôsobenie oxytocínu je možné zaznamenať už od 20
týždňa tehotnosti. Do 30 týždňa tehotnosti citlivosť maternice na oxytocín stúpa a od 34
týždňa tehotnosti zostáva nezmenená až do pôrodu keď sa rapídne zvyšuje. V polovici 80
rokov minulého storočia výskumy naznačovali, že v termíne pôrodu sa zvyšuje počet tzv.
„gap-junctions“ medzi bunkami myometria. Súčasne s rastúcim gestačným vekom rastie aj
počet oxytocínových receptorov v myometriu a v decidue, ktorý ďalej enormne narastá počas
samotného pôrodu. Za pacemaker, z ktorého vychádzajú stimuly pre kontrakcie maternice sa
považuje za oblasť blízko uterotubárnej junkcie. Bunky v tejto oblasti sa anatomicky nelíšia
od ostatných buniek myometria, ale ich počet je omnoho vyšší. Kontrakcie sa šíria cez „gapjunctions“, ktoré sú formované priamym prepojením oligometrických transmembránových
proteínov, ktoré dovoľujú priamu výmenu iontú a malých molekúl medzi bunkami bez
kontaktu s extracelulárnym prostredím.
Je zrejmé, že oxytocín stimuluje kontrakcie, no nezdá sa, že by priamo inicioval
spontánny pôrod. Oxytocínové receptory v decidue, ktorých počet sa behom pôrodných
bolestí zvyšuje a vrchol dosahuje v druhej dobe pôrodnej, stimulujú tvorbu receptorov pre
prostaglandín aj produkciu prostaglandínu. Prostaglandíny na oplátku potencujú a udržujú
kontrakcie indukované oxytocínom reguláciou tvorby „gap-junctions“.
Otázkou pre ďalší výskum zostáva zisťovanie efektivity vplyvu oxytocínu tvoreného
u dojčiacej matky na kontrakcie maternice.
Niektoré štúdie poukazujú na fakt, že dojčenie počas tehotnosti negatívne nezhoršuje
pravdepodobnosť predčasného pôrodu. Existuje aj veľký počet nevedeckých skúseností
matiek, ktoré porodili zdravé dieťa v termíne a nehovoria o negatívnom vplyve dojčenia na
vývoj tehotnosti. Je však veľmi ťažké posudzovať vývoj tehotnosti len na základe vplyvu
dojčenia, vzhľadom na to, že u niektorých tehotných existuje iná predispozícia, či
komplikácia zhoršujúca jej priebeh. Väčšina žien dojčiacich počas tehotnosti udáva žiadne
kontrakcie respektíve slabé sťahy maternice po ukončení dojčenia., podobné BraxtonHicksovým kontrakciám.
V uvedenej problematike teda nepanuje úplná odborná jednota. Len priamy výskum
môže dať definitívnu odpoveď na otázku, či dojčenie počas tehotnosti môže zvyšovať riziko
predčasného pôrodu.
Záver

Otázka dojčenia počas tehotnosti je mnohokrát diskutovanou témou, avšak doteraz
zostáva bez jednoznačných odborných analýz, len v rovine teoretických úvah, či skôr len
osobných skúseností rodičiek. Exituje niekoľko teoretických analýz, ktoré sa opierajú
o dokázané fyziologické procesy a tieto nám čiastočne pomáhajú v orientácii v problematike.
Cieľom našej práce bolo urobiť súhrn jednotlivých fyziologických faktov a a analyzovať ich
vzájomné súvislosti počas dojčenia v tehotnosti. Predmetom ďalšieho štúdia a výskumu
zostáva odborná a štatistická analýza prípadov matiek, ktoré dojčia svoje dieťa aj počas
ďalšej tehotnosti.
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ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA V ÚVN SNP RUŽOMBEROK - FN

Darmošová Renáta
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Súhrn

Ošetrovateľská prax realizovaná registrovanou sestrou musí spĺňať kritériá stanovené
Zákonom č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a byť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu s vedením ošetrovateľskej
dokumentácie v súlade s odborným usmernením MZ SR č. 07594/2009 – OZS. Kvalitne
vedená ošetrovateľská dokumentácia je odrazom úrovne profesionálnej praxe a má cenu
zlata v dôkazoch, že starostlivosť bola poskytnutá štandardne a lege artis. V príspevku je
prezentovaný podrobný pohľad na zdravotnú dokumentáciu používanú v rámci ÚVN SNP
v Ružomberku - FN. Osobitne je príspevok venovaný aj ošetrovateľskej dokumentácii
a špecifikám týkajúcich sa foriem jej vedenia, zápisov a právnych nariadení.
Kľúčové slová: Zdravotná dokumentácia. Ošetrovateľská dokumentácia. Právne nariadenie.
Formy vedenia dokumentácie. Zápis.

„Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej
starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe”.
(Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – usmernenie číslo 07594/2009 - OZS). Jej súčasťou je aj ošetrovateľská
dokumentácia.
Vedenie zdravotnej dokumentácie a právne nariadenie patrí medzi základné
povinnosti zdravotníckeho tímu. Zdravotná dokumentácia neslúži len ako pracovný nástroj,
ale zohráva úlohu dokladu alebo dôkazu v prípade právneho pojednávania pred súdom,
komisiou, profesionálnou komorou a podobne. Ďalej slúži na štatistické, vzdelávacie,
výskumné a pedagogické využitie.
Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme a v elektronickej forme so
zaručeným elektronickým podpisom, a to za stanovených podmienok. Tie sa vzťahujú na
obdobie životnosti zápisu a spôsoby vyhotovenia archívnych kópií, ktoré znemožňujú
vykonávať v nich dodatočné zápisy.
Za vedenie ošetrovateľskej dokumentácie je zodpovedná sestra. Sestra vedie
ošetrovateľskú dokumentáciu tak, aby získala, utriedila a zaznamenala potrebné údaje.
Ošetrovateľský záznam musí byť vypracovaný najneskôr do 8 hodín od prijatia osoby do
ústavného zdravotníckeho zariadenia a najneskôr do 24 hodín v ADOS.
Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie upravuje Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa § 19
uvedeného zákona zdravotná dokumentácia pacienta obsahuje:
a) osobné údaje,
b) údaje o poučení a informovanom súhlase,
c) údaje o chorobe, priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby,
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d)
e)
f)
g)
h)

údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
údaje o dočasnej PN,
epidemiologicky závažné skutočnosti,
identifikačné údaje poskytovateľa.

Podľa § 21 sa do zdravotnej dokumentácie zapisuje:
• identifikácia osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla,
• dátum a čas zápisu,
• spôsob poučenia, obsah poučenia, informovaný súhlas- odmietnutie poučenia,
odmietnutie a odvolanie,
• dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný
od dátumu a času zápisu,
• rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
• výsledky vyšetrení v chronologickom poradí,
• identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka (sestry) vrátane pečiatky, ktorú
používa a podpisu sestry.
Pre správne vedenie ošetrovateľskej dokumentácie platia nasledovné zásady:
• Zásada zrozumiteľnosti- používanie jednotnej ošetrovateľskej terminológie na
národnej alebo medzinárodnej úrovni,
• Zásada úplnosti- ošetrovateľská dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné
informácie,
• Zásada dobrej dostupnosti- znamená prístup k ošetrovateľskému dennému záznamu
pacienta, aby sa mohol kontrolovať a kedykoľvek upraviť, a zapísať priebeh
realizácie,
• Zásada stručnosti- vyjadrenia v dokumentácii musia byť jasné a stručné,
• Zásada čitateľnosti- používanie čitateľného písma,
• Zásada nepoužívania skratiek- okrem zadaného zoznamu skratiek používaných v
rámci nemocnice sa iné skratky nepoužívajú,
• Zásada pravdivosti údajov- údaje musia byť pravdivé,
• Zásada nezmazateľnosti údajov- chybné údaje sa neopravujú zmazaním, ale
napísaním opravy (uvedené nižšie).
Oprava zápisu sa robí novým zápisom, ktorý obsahuje:
a) dátum a čas opravy,
b) znenie opravy zápisu – slovné vyjadrenie,
c) stručný popis poskytnutého výkonu a vyhodnotenie,
d) identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý opravu vykonal.
Pôvodný zápis musí ostať čitateľný a môže ho opraviť len ten zdravotnícky pracovník,
ktorý realizoval pôvodný zápis.
Ošetrovateľskú dokumentáciu je potrebné ukladať a chrániť tak, aby nedošlo k jej
poškodeniu, strate, zničeniu alebo zneužitiu. Dokumentácia sa uchováva po dobu 20 rokov
od posledného poskytnutia ošetrovateľskej starostlivosti osobe.
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Súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie v ÚVN Ružomberok- FN:
• Ošetrovateľská anamnéza (príloha č. 1),
• Ošetrovateľský denný záznam (príloha č. 2),
• Operačný záznam sestry (príloha č. 3),
• Sesterská prekladová správa,
• Sesterská prepúšťacia správa (príloha č. 4),
• Plán ošetrovateľskej starostlivosť,
• Anesteziologický záznam,
• Rehabilitačný list,
• Hodnotenie bolesti,
• Starostlivosť o rany, dekubity a iné kožné defekty,
• Edukačný záznam,
• Doklad o úschove osobných vecí,
• Doklad o zapožičaní vecí
• Poverenie na intravenóznu aplikáciu liekov a parenterálnej výživy,
• Diétny systém – prehľadná tabuľka.
Zoznam bibliografických odkazov:
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poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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zdravotnej dokumentácie Číslo:07594/2009 - OZS
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Príloha č. 1 Ošetrovateľská anamnéza
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Príloha č. 2 Ošetrovateľský denný záznam
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Príloha č. 3 Operačný záznam sestry
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Príloha č. 4 Sesterská prepúšťacia správa

Záver

Sústavným vzdelávaním:
• zvyšujeme odbornú erudíciu sestier,
• prispievame k zvyšovaniu kvality poskytovanej starostlivosti a služieb,
• prispievame k spokojnosti našich pacientov a klientov.
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