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Vážení účastníci konferencie, 

 

konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni“ s medzinárodnou účasťou je 

organizovaná Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a Ústrednou 

vojenskou nemocnicou v Ružomberku po druhýkrát. Tentoraz aj s podporou Veliteľstva 

vojenského zdravotníctva a tradične  v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou 

a Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek o. z. SLS. Tento druhý ročník,  

konaný  pod záštitou Primátora mesta Ružomberok a ďalších organizácií,  pokračuje 

v rozvíjaní  myšlienok, ktoré načrtol prvý ročník konferencie organizovaný v dňoch 10. – 11. 

11. 2006, a to:  

- informovať zdravotníkov a verejnosť o vlastných skúsenostiach z vývoja a aplikácií 

najnovších vedeckých poznatkov v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, 

- prezentovať doterajšie výsledky vedeckej práce príslušníkov fakulty zdravotníctva a 

ostatných vedeckých pracovísk z tejto oblasti, 

- vytvoriť základy pre udržanie stálej komunikácie odborníkov v daných oblastiach. 

 Fakulta zdravotníctva zabezpečuje univerzitné vzdelávanie v oblasti zdravotníctva  

využíva dlhoročné tradície a skúsenosti Ústrednej vojenskej nemocnice s projektovaním 

výskumov s konečnými realizačnými výstupmi v oblasti primárnej, sekundárnej a terciálnej 

prevencie.  

Špecifikom našej fakulty je katedra urgentnej medicíny a vojenského zdravotníctva. 

V areáli ÚVN Ružomberok sa nachádza BATLS (pracovisko umožňujúce virtuálnu 

diagnostiku a liečbu rozličných chorobných stavov pomocou modelovej simulácie 

a počítačového softvéru), ktoré slúži ako spoločné výučbové pracovisko ÚVN a FZ KU 

Ružomberok s využitím pre výcvik príslušníkov Ozbrojených síl SR. 

Súčasná doba prináša  zvýšený výskyt tzv. civilizačných chorôb, ktoré sú vo väčšej 

alebo menšej miere spôsobené nedostatočnou adaptáciou populácie na životné i pracovné 

prostredie. Našu pozornosť by sme chceli  zamerať  v prvej miere na zlepšenie úrovne a 

kvality života populácie. Absentujúce poznatky o zásadách ochrany zdravia, zdravého 

životného štýlu a výživy si vyžadujú zvýšenú pozornosť a širšiu osvetu nielen zo strany 

zdravotníckych pracovníkov, ale najmä pacientov. Zamerali sme sa aj na oblasť  bioetiky 

a pastorálnej medicíny. Poznatky v tejto oblasti prinášajú ucelený pohľad na život, ochranu 

zdravia a vôbec osobnosť človeka. Pozornosť je venovaná aj vybraným etnickým menšinám, 

kde poznatky o ochrane zdravia vo väčšej miere absentujú. 

Organizačný výbor ďakuje všetkým účastníkom konferencie za záujem o túto 

aktuálnu tému, usporiadateľom za podporu odborného podujatia a tiež sponzorom za ich 

finančnú i spoločenskú spoluúčasť. 
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Konferenciu, ktorej zborník máte v rukách, nazvali jej organizátori „Ružomberské 

zdravotnícke dni“. Jednotlivé ročníky Ružomberských zdravotníckych dní sa rozhodli 

označovať poradovými číslami. Preto Ružomberské zdravotnícke dni, uskutočnené v roku 

2007, nesú prívlastok „Druhé“. Priali by sme si, aby konferencia bola priestorom pre výmenu 

skúseností a základom pre spoločný dialóg v týchto dôležitých oblastiach. 

 

 

 

Organizačný výbor 
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POROVNANIE KOMPETENCIÍ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV  
V ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH S EU, USA A SLOVENSKOM 

Benca J. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o., Bratislava 

 

Liečebný proces je vytváraný 3 základnými prvkami. Je to pacient, sestra a lekár. Aby 

bol tento liečebný proces úspešný, každý zainteresovaný článok či už pacient, sestra alebo 

lekár musia vzájomne spolu kooperovať, mať adekvátne postavenie, ktoré je navzájom 

rešpektované. V tomto procese by nikto nemal byť dominantný, ale tak tomu nie je vždy 

a najmä v našich podmienkach mal dominantné postavenie lekár. Adekvátnu úlohu 

a postavenie sestry v liečebnom procese významne teoreticky definoval a zaviedol do praxe 

pomerne nový vedný odbor ošetrovateľstvo.   

Postavenie sestry a ošetrovateľskej starostlivosti je v podmienkach III sveta odlišná, 

ako v podmienkach európskej únie alebo USA. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že úloha 

sestry a ošetrovateľskej starostlivosti má jednoznačne dominantné postavenie v liečebnom 

procese v III svete. Faktorov vytvárajúcich tieto rozdiely je viacero. 

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim postavenie sestry a ošetrovateľskej starostlivosti je 

tradícia ošetrovateľstva v jednotlivých krajinách. Vedecká a teoretická báza ošetrovateľstva 

sa začala rozvíjať v USA a Kanade v minulom storočí, preto je pochopiteľné, že 

ošetrovateľstvo ako také je najviac rozvinuté a aplikované v praxi najmä v USA a Kanade.  

 Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim postavenie sestry je počet 

zdravotníckych pracovníkov zapojených do liečebného procesu. V USA je to 51 prac. na 

1000 obyvateľov, na Slovensku 9,95, v krajinách III sveta od 0,3 do 1,76 pracovníkov. 

Dôležitým v tomto zmysle je násobok počtu sestier voči počtu lekárov. Napríklad v USA je 

3,6 krát viac sestier ako lekárov. Na Slovensku 2,1 krát. Tento násobok je podstatne vyšší 

v krajinách III sveta a z tohto násobku logicky vyplýva dominantné postavenie sestry 

v liečebnej činnosti.  

Popularita sesterského povolania je v priamej súvislosti so spoločenským postavením 

sestry a jej finančným ohodnotením. Na Slovensku je sestra nadpriemerne vzdelaná. Podľa 

údajov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek má úž bakalárske vzdelanie 1/3 

sestier, ale slovenská sestra je podpriemerne finančne ohodnotené s nižším spoločenským 

postavením v porovnaní so sestrou v III. svete a USA.  

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim ošetrovateľskú starostlivosť sú samozrejme financie 

použité v zdravotníctve. Slovensko sa svojim percentom na zdravotníctvo z HDP skôr blíži ku 

krajinám III sveta ako k EU. S týmto faktom, ktorý je priamo spojený aj odmeňovaním sestier 

súvisí to, že zo Slovenska odchádzajú kvalifikované sestry pracovať do zahraničia a tým sa 
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znižuje kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Tento migračný fenomén zdravotných sestier 

pre tretí svet nie je typický. 

Rola a kompetencie sestry v III. svete sú podstatne širšie ako kompetencie sestry na 

Slovensku, alebo v Európskej únii. Sestry v III. Svete majú širšie diagnostické a terapeutické 

spektrum činnosti a zodpovednosti. Napr. indikujú ATB, realizujú jednoduchšie chirurgické 

zákroky. V ambulanciách prvého kontaktu a sesterských klinikách je sesterská diagnóza 

konečnou diagnózou. Sestry majú veľké edukačné aktivity najmä v oblasti hygiény, 

prevencie infekčných ochorení a výživy. Významnou činnosťou sestry je aj poradenstvo. 
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TRETÍ ROK ČINNOSTI FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA 
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 

Květenský J., Lacko A., Kadučáková H., Kuberová H., Komárek K., 

Simočková V., Remecká A., Hudáková Z. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
 Samostatná Fakulta zdravotníctva začala svoju činnosť v školskom roku 2005/2006. 

Pred tým zabezpečovala výučbu od roku 2002, ako Ústav zdravotníctva a sociálnej práce 

v rámci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. 

 V akademickom roku 2007/2008 vstupuje do tretieho roku samostatnej činnosti 

a šiesteho roku existencie výchovy vysokoškolsky vzdelanej sestry na Katolíckej univerzite. 

 Fakulta zdravotníctva je v súčasnosti organizačne zložená z centrálneho pracoviska 

v Ružomberku a z konzultačných pracovísk v Poprade, Levoči a Košiciach. Výučba je 

zabezpečovaná akreditovanými študijnými programami v dennej a externej forme štúdia. 

V Ružomberku prebieha výučba v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná 

asistencia. Na detašovaných pracoviskách len v študijnom programe Ošetrovateľstvo. 

 Na všetkých pracoviskách je zabezpečená praktická výučba v spolupracujúcich 

nemocniciach. V Ružomberku v Ústrednej vojenskej nemocnici, Fakulta zdravotníctva 

spolupracuje aj pri činnosti Výskumného ústavu zdravotníctva pri ÚVN. 

 V predkladanej informácii chceme dokladovať doterajšie výsledky našej činnosti vo 

výchovno-vzdelávacom procese, vo vedecko-výskumnej činnosti, v publikačnej aj 

prednáškovej aktivite a v oblasti doškoľovania a rastu členov pedagogického kolektívu.  

  

Fakulta zdravotníctva zabezpečuje v komplexnej činnosti vysokej školy hlavne: 
 výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
 vedecko-výskumnú činnosť, 
 prednáškovú a publikačnú činnosť, 
 doškoľovaciu činnosť a odborný rast pedagogicky kvalifikovaných odborníkov, 
 ďalšie aktivity – Univerzita tretieho veku, školenie a výchova rómskych aktivistov 

v oblasti komplexnej zdravotnej výchovy, osvetová činnosť, zabezpečovanie 

preventívnych akcií, činnosť pre Červený kríž, atď. 
 

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti Fakulta zdravotníctva zabezpečuje tieto 
akreditované študijné programy: 

 Ošetrovateľstvo:  denná a externá forma štúdia – tri roky 

                                   akademický titul „bakalár“ (Bc.)– Ružomberok, Poprad, Levoča, 

                                   Košice 
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                                         denná a externá forma štúdia – dva roky 

                                   akademický titul „magister“ (Mgr.) 

 Pôrodná asistencia:  denná a externá forma štúdia – tri roky 

                                              akademický titul „bakalár“ (Bc.) – Ružomberok 

 Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom programe 

Ošetrovateľstvo – PhDr. 

 

Výučbu od roku 2005 zabezpečujú na všetkých pracoviskách Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity, interní a externí vyučujúci v počte:  

 24 profesorov 

 25 docentov 

 165 odborných asistentov 

 

 
Obrázok 1 Počet študentov FZ KU na jedného vyučujúceho v akademickom roku 2007/2008 
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Obrázok 2, 3, 4  Realizovaná výučba v počte študentov FZ KU od roku 2005  

(podľa študijných odborov a stupňa vzdelenia) 

 

 
Obrázok 5 Realizované úlohy v oblasti vedecko-výskumnej činnosti  od roku 2005 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  16

Bohatá je prednášková a publikačná činnosť pedagogických pracovníkov na všetkých 

pracoviskách Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity.  

 
Obrázok 6 Počet prednášok, publikácií a učebných textov od roku 2005 

 

Veľká pozornosť je venovaná ďalšiemu odbornému rasu pedagógov FZ KU. 

V súčasnosti sa pripravuje šesť kandidátov na získanie akademického titulu PhD. 

(Ružomberok – 4, Poprad – 2). Doteraz bolo realizovaných 18 rigoróznych skúšok 

s priznaním akademického titulu PhDr.  

 V predloženej informácii nie sú uvedené niektoré aktivity, ktoré postupne rozvíjame. 

Sú to predovšetkým konzultácie a spolupráca s pracoviskami podobného charakteru ako je 

naša fakulta. Uvedenú spoluprácu sme začali realizovať v Českej republike (Hradec Králové, 

Olomouc, České Budějovice, Ústí nad Labem, Plzeň), v Poľskej republike, atď. 

 Dobrú spoluprácu máme aj so všetkými zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých je 

realizovaná praktická výučba našich študentov.  

 
Patria sem predovšetkým pracoviská: 

 Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 

 Nemocnica, a.s., Poprad, 
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 Všeobecná nemocnica, a.s., Levoča, 

 Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice, 

 Detská fakultná nemocnica, Košice, 

 Letecká vojenská nemocnica, Košice, 

 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice, 

 NsP, Trstená, 

 Pracoviská charity, 

 Odborné ambulancie praktických lekárov, gynekologické ambulancie, atď. 

 

Sme si vedomí niektorých problémov, ktoré musíme ďalej riešiť, aby celá činnosť 

Fakulty zdravotníctva KU mala trvale progresívne stúpajúci charakter a bola zárukou 

najkvalitnejšej výchovy vysokoškolsky erudovaných kvalitných zdravotníckych pracovníkov. 

 O niektorých výsledkoch našej komplexnej činnosti sú referáty pracovníkov FZ KU 

v ďalšej časti ,,Zborníka“ z konferencie v roku 2007. 
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VČASNÁ DIAGNOSTIKA DIABETICKEJ ANGIOPATIE A VIABILITA MYOKARDU 
Lacko A., Straka J., Stranovská M., Chalachánová I., Valko P., Moravčikova J., Camberová 

A., Kubačka M., Gloriková M., Haláková D., Bestvina D., Květenský J. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Interná klinika, pracovisko nukleárnej medicíny v ÚVN Ružomberok 

 

Súhrn 
Práca je zameraná na možnosť včasnej diagnostiky diabetickej mikroangiopatie. Na 

vyšetrenie sa použila metóda tkanivového klírensu Na 131I. Cieľom je posúdenie včasných 

cievnych zmien.  

Dysfunkcia autonómneho nervového systému u diabetikov je závažným prejavom 

diabetickej neuropathie. Diabetická kardiovaskulárna autonómna neuropatia môže sa 

podielať na vzniku asymptomatickej ischémie myokardu, zhoršuje prognózu pacientov. 

Výskyt ICHS je u diabetikov zvýšený. 

Cieľom je poukázať na možnosti nukleárnej kardiológie v diagnostike, v stratifikácii 

včasných zmien kardiovaskulárneho aparátu. 

 

Kľúčové slová: Diabetes mellitus. Mikrocirkulácia. Mikroangiopatia. 

 

Summary 
The work is focused on the possibility of early diagnosis of diabetic microangiopathy. 

The authors used examination of microairculation by the method of tissue clearance of Na 
131I. 

Dysfunction of the autonomic nervous system in patients with diabetes part of diabetic 

neuropathy. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy worsens the prognosis of 

patients, it may cause asymptomatic myocardial ischemia. The prevalence of coronary artery 

disease is increased in diabetic patients. 

The aim is to refer is possibilities of nuclear cardiology in diagnostics and stratification 

of early changes of cardiovascular system. 

 

Key words: Diabetes mellitus. Microcirculation. Microangiopathy. 

 

U chorých na diabetes mellitus  sa vyvíjajú funkčné a morfologické zmeny cievneho 

systému v podobe mikrovaskulárneho a makrovaskulárneho postihnutia. Pozorovania 

nasvedčujú, že v dôsledku týchto morfologických zmien dochádza k zmenám 

v mikrocirkulácii. Mikrocirkuláciu sme vyšetrovali metódou tkanivového klírensu Na 131I. Po 

aplikácii malého množstva rádiofarmaka v mieste aplikácie sa merala rádioaktivita 
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scintilačným detektorom. Počet impulzov sa registroval od prvej minúty po aplikácii 

rádiofarmaka a sa zaznamenával 13 minút (obrázok 1). Rýchlosť rezorbcie rádiofarmaka  je 

mierou lokálnej mikrocirkulácie vyšetrovaného tkaniva. Spomalená rezorbcia rádiofarmaka 

poukazuje na zníženú mikrocirkuláciu vo vyšetrovanej oblasti (podkožie a sval) a môže 

svedčiť pre  prítomnosť mikroangiopatie. Domnievame sa, že zmenená mikrocirkulácia 

signalizuje včasné štádium diabetickej mikroangiopatie. Vyšetrením tkanivového klírensu  

Na 131I,  by sa potom mohli včas zachytiť jedinci ohrození touto diabetickou komplikáciou.  

 
 

Obrázok 1 Vyšetrenie mikrocirkulácie pomocou tkanovového klírensu Na 131 I 

(sklon krivky poukazuje na schopnosť lokálnej cirkulácie odplaviť rádiofarmakuum) 

 

Metódy nukleárnej kardiológie sú značným prínosom v diagnostike zmien v oblasti 

mikrocirkulácie aj makrocirkulácie. Množstvo rádiofarmaka vychytaného v myocytoch pri 

prietoku krvi koronárnymi cievami je priamo úmerné prietoku krvi v kapilárnom riečisku 

a schopnosti myocytov extrahovať toto rádiofarmakum. Za normálnych okolností pri 

normálnom prietoku krvi koronárnymi cievami depozícia rádiofarmaka v myokarde je 

homogénna. Pri prerušení krvného zásobenia v určitej oblasti myokardu pozorujeme defekty 

v depozícii rádiofarmaka.  

Môžeme rozlíšiť prechodné zníženie zásobenia myokardu kyslíkom, čo označujeme 

ako omráčený myokard a chronickú ischémiu, čo označujeme ako stuhnutý myokard. Tieto 

dva typy majú možnosť návratu k normálnej funkcii, ich bazálny metabolizmus je zachovaný. 

Diagnostika týchto stavov je dôležitá pri určení ďalšieho postupu liečby (obrázok 2). 

Najpresnejšou metódou na diagnostiku viability (životnosti) myokardu je vyšetrenie pomocou  

18- fluorodeoxyglukózy (FDG). 
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Obrázok 2 Gamagrafické vyšetrenie viability srdca pomocou technécia (vľavo) a pomocu 18 

FDG (vpravo) – modré sfarbenie poukazuje na zhoršené prekrvenie pri vyšetrení 

Technéciom. Pri vyšetrení 18 FDG oranžové sfarbenie poukazuje na viabilný myokard. 

 

U diabetikov je časté poškodenie autonómneho nervového systému (ANS). Tento má 

dôležitú úlohu aj v regulácii kardiovaskulárneho systému. Posúdenie funkčného stavu ANS 

môžeme pomocou vyšetrenia variability srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou 

a posúdením funkčného stavu sympatikovej inervácie myokardu pomocou 123I 

metajódbenzylguanidín (MIBG). 

Metóda spektrálnej analýzy umožňuje rozloženie VSF na zložku podmienenú 

parasympatikom (respiračný vrchol s vysokou frekvenciou v spektre 0,15-0,5 Hz) a na 

zložku, na ktorej sa podieľa sympatikus (vrcholy s nízkou frekvenciou v spektre (0-0,05-0,14 

Hz). Je to rozloženie RR intervalov EKG na sínusoidy podľa frekvencie a sily ich spektier. 

Pokles amplitúdy respiračných oscilácií frekvencie srdca alebo ich vymiznutie svedčí 

o poklese aktivity parasympatika. Redukcia amplitúdy oscilácií frekvencie srdca s nízkym 

kmitočtom alebo ich vymiznutie poukazuje na zníženú aktivitu sympatika. (Obrázok 3, 

Obrázok 4). 

    
Obrázok 3 Normálny nález VSF a gamagrafického nálezu na srdci pri vyšetrení 123I-MIBG 
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Obrázok 4 Patologický nález zistený pri vyšetrení VSF a gamagrafického nálezu na srdci pri 

vyšetrení 123I-MIBG. Prvý riadok ukazuje na perfúziu myokardu, ktorá nie je zmenená. Druhý 

riadok ukazuje na stav receptorov sympatika na srdci, ktorých funkcia je zmenená. 

 

V neurológii pri podozrení na zmeny v oblasti mirovaskulárneho postihnutia, pri  

podozrení na rôzne typy ložiskových ischémií sa môžu využiť na diagnostiku metódy 

nukleárnej medicíny. Tieto dokážu vo včasnom štádiu poukázať na prítomnosť 

metabolických zmien, teda na zmenenú neuronálnu aktivitu, čo sa prejavuje zmenami 

v regionálnom prietoku krvi mozgom (Obrázok 5). 

  
A      B 

Obrázok 5 A Normálny nález pri vyšetrení regionálneho prietoku krvi mozgom 

B Patologický nález pri vyšetrení regionálneho prietoku krvi mozgom 

(modrá farba zobrazuje zhoršenú perfúziu mozgu) 
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Záver 
Ak využijeme spomínamé vyšetrovacie metódy u jedinca, ktorý prakticky nemá 

žiadne subjektívne ťažkosti, objektívny nález je normálny, môžeme zistiť zmeny 

subklinického charakteru. Teda môžeme zachytiť včas zmeny v oblasti cievneho systému  na 

dolných končatinách, na srdci, v mozgu. Má to význam u všetkých vekových kategórií, pri 

niektorých ochoreniach, ako je napríklad diabetes mellitus, kde autonómna neuropatia sa 

môže prejaviť bezbolestným prekonaním infarktu myokardu. Spomínané metódy môžu včas 

poukázať na tieto zmeny (obrázok 6). 

             
Obrázok 6 Pacient bez klinických ťažkostí 

Zisťujeme zmeny pri vyšetrení variabilty srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou, pri 

gamagrafickom vyšetrení srdca, či to už pri vyšetrení perfúzie alebo stavu receptorov 

sympatika na srdci. (nazývame tichá ischémia myokardu). Na polárnej mape hore zobrazená 

perfúzia myokardu (modrá farba zobrazuje poruchu perfúzie), v strede je zobrazený stav  

receptorov sympatika (modrozelená farba zobrazuje poruchu receptorov sympatika 

myokardu). 
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REVASKULARIZAČNÁ LIEČBA KORONÁRNEJ CHOROBY  
SRDCA - CHOROBY HLAVNÉHO KMEŇA 

Čurilla E. 

Kardiocentrum, Košice 

 

Prognóza konzervatívne liečených pacientov s chorobou hlavného kmeňa (CHHK) je 

veľmi zlá, s trojročnou mortalitou približne 50 % (1-3). 

Prvú perkutánnu transluminálnu koronárnu angioplastiku (PTCA) u CHHK vykonal 

Gruentzig a spol.(4) a to u dvoch pacientov z historicky úvodnej päťčlennej skupiny 

podrobujúcej sa tejto procedúre. V dôsledku procedurálnych ťažkostí a skorého kardiálneho 

úmrtia u  jedného z nich, Gruentzig a spol.(5) následne došli k uzáveru, že PTCA je 

kontraindikovaná u signifikantnej stenózy hlavného kmeňa. V dôsledku toho počas 

nasledujúcich desiatich rokov CHHK  zostala jednou s najviac uznávaných kontraindikácii 

k PTCA. 

Viac ako 80 % pacientov s  CHHK má pridružené viaccievne koronárne postihnutie. 

Práce Campeau a DeMotsa ukázali (18,19), že zlá prognóza pacientov s CHHK ľavej 

koronárnej artérie (LKA)  významne súvisí  s vysokou frekvenciou koexistujúcej  koronárnej 

arteriálnej choroby. Pri výbere optimálnej terapie je cieľom dosiahnuť nielen revaskularizáciu 

samotného hlavného kmeňa ale aj cestou revaskularizácie ostatných postihnutých ciev( 

dalších sériových stenóz) zabezpečiť zlepšenie myokardiálnej perfúzie. Tak rozhodovací 

proces o výbere optimálnej terapie CHHK ľavej koronárnej artérie sa stáva  zároveň aj 

rozhodovaním o revaskularizácii pacientskej populácie s prevažne viaccievným koronárnym  

postihnutím s tým, že prítomnosť postihnutia hlavného kmeňa additívne negatívne 

ovplyvňuje chorobnosť aj mortalitu tejto skupiny. 

Konvenčná chirurgická liečba cestou corony artery bypass graft (CABG) využíva 

kardiopulmonálny bypass (CPB) a kardioplegické zastavenie počas koronárnej 

revaskularizácie. Dnes pacienti poukazovaní na CABG sú starší, majú vyššiu incidenciu 

sprievodných ochorení,  závažnejšie postihnutie koronárnych artérií, horšiu funkciu ľavej 

komory a častejšie vyžadujú urgentné a emergentné procedúry. Uvedené ma za následok  

častejšie komplikácie a vyššiu mortalitu sprevádzané zvýšenými nákladmi. Syndrom 

systémovej zápalovej odpovede (SIRS) je výsledkom kaskády príhod generovaných 

kontaktom plazmatických proteáz a krvých buniek s povrchom zariadenia mimotelového 

obehu (CPB). Tak dochádza k aktivácii proteáz, celulárnej odpovedi, uvoľnovaniu 

cytokinínov, embolizácii a rôznym stupňom prejavov orgánového( myokardiálneho, 

renálneho a neurologického) poškodenia. (20). 

S cieľom stanoviť optimálnu revaskularizačnú stratégiu pre pacientov s viaccievnym 

postihnutím bola viac ako 4000 pacientov randomizovaných v šiestich PTCA versus CABG 
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štúdiach ( RITA, ERACI, GABI, CABRI, EAST, BARI)(6-12). Pacienti s postihnutím hlavného 

kmeňa  (stenóza nad 30 % štúdie CABI, EAST a nad  50 % u zvyšných štúdií) boli zo štúdii 

vylúčení! Analýzou štúdii vyplynulo, že kompletný revaskularizačný cieľ varíroval medzi 

jednotlivými štúdiami. Pacienti s chronickou oklúziou boli vylúčení z niektorých štúdií ale nie 

so všetkých. Využívanie nových intšrumentárií a graftov arteria mammaria interna (IMA 

graftov) varírovalo medzi jednotlivými štúdiami. U väčšiny pacientov išlo o  2-cievnu chorobu 

a normálnu funkciu ľavej komory. PTCA úspešnosť bola vysoká (87-92 %). Obvyklým 

terapeutickým cieľom PTCA bolo dilatovať signifikantné stenózy zásobujúce viabilný 

myokard. Obštrukcie zásobujúce neviabilný myokard a malé teritória boli ponechané 

neliečené. Hospitalizačné výsledky boli nasledovné: 

- hospitalizačná mortalita podobná medzi PTCA a CABG skupinou 

- hospitalizačný infarkt myokardu vyšší v CABG skupine 

- emergentný CABG pri zlyhaní PTCA v 1,5-10% 

- dĺžka hospitalizácie bola 2-3 trojnásobne vyššia v CABG skupine. 

Neskoré výsledky: 

- jednoročné prežívanie bez infarktu boli podobné: diabetici liečení PTCA mali vyššiu 

mortalitu 

- PTCA malo za následok viac anginy pektoris, väčšiu potrebu antianginálnej terapie 

a opakovanej revaskularizácie (3-10 násobne) v zrovnaní s CABG 

- 20 %  PTCA pacientov vyžadovalo CABG do 1-3 rokov 

- revaskularizácia nemala vplyv na ejekčnú frakciu ľavej komory 

- 40 % pacientov, ktorý nepracovali, sa do 6 mesiacov vrátili do práce. 

 

Výsledky ukázali, že PTCA a CABG mali podobné riziko úmrtia a non-fatálneho 

infarktu myokardu počas 1-3 rokov, aj keď CABG pacienti mali signifikantne menej atakov 

anginy pektoris a opakovaných revaskularizačných procedúr. 

The Arterial Revaskularization Therapies Study Group (ARTS) štúdia zaradila 1205 

pacientov s viaccievnym koronárnym postihnutím,u ktorých sa kardiochirurg a intervenčný 

kardiológ dohodli, že môžu dosiahnuť podobný rozsah revaskularizácie. V tomto 

randomizovanom porovnaní nebol rozdiel po jednom roku v kombinovanom výskyte smrti, IM 

a CMP medzi oboma revaskularizačnými stratégiami (13). Potreba opakovanej 

revaskularizácie bola vyššia pri stentovaní (16,8 % oproti 3,5 % pri CABG) s čistou úsporou 

2973$ na pacienta favorizujúci liečbu stentovaním. Potreba opakovanej revaskularizácie 

u diabetikov bola ešte vyššia (22,3 % so stentovaním oproti 3,1 % pri CABG), aj keď celkové 

prežívanie bez príhody bolo podobné (14). 

Podobné výsledky boli publikované aj zo štúdie Stent or Surgery (SoS). V štúdii bolo 

zaradených 988 pacientov s viaccievnym postihnutím (57% 2-cievne postihnutie, 42 % 3-
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cievne postihnutie) k revaskularizácii s PCI (78 % dostalo stent) alebo CABG (81 % dostalo 

LIMA graft). Primárny cieľ - opakovaná revaskularizácia - nastala u 21 % PCI oproti 6 % 

CABG pacientov počas dvojročného sledovania (p < 0,0001). Bez angíny bolo viac pacientov 

s chirurgiou (79 % oproti 66 %). Mortalita bola vyššia u PCI skupiny, ale táto bola ovplyvnená 

čiastočne nízkou chirurgickou mortalitou a vysokým výskytom nekardiálneho úmrtia v PCI 

skupine (15).  

V štúdii Angina with Extremely Serious Operative Mortality Evaluation (AWESOME) 

bolo randomizovaných 454 pacientov s vysokorizikovým nálezom pre komplikácie pri 

chirurgii a to buď PCI alebo CABG. Vysokoriziková charakteristika zahrňovala 

predchádzajúci kardiochirh. operáciu, vek vyšší ako 70 rokov, ejekčnú frakciu nižšiu ako 

0,35, IM do 7 dní a IABP. Stent bol užitý u 54 % PCI pacientov. Prežívanie do 36 mesiacov 

bolo podobné  (79 % CABG a 80 % PCI) (16). 

V štúdii Stenting versus Internal Mammary Artery (SIMA) 121 pacientov s izolovaným 

postihnutím proximálnej RIA boli randomizovane liečený stentingom alebo CABG (užitím 

LIMA). Počas 2,4 ročného sledovania neboli prítomné rozdiely v mortalite, IM, funkčnej 

klasifikácii, medikácií a zmene kvality života. Opakovaná revaskularizácia bola požadovaná 

častejšie (31 % oproti 7 %) v stentovanej skupine. (17) 

Emergentný CABG pre zlyhanú PCI poklesol  signifikantne v posledných 7 rokoch  

z 1,14 % na 0,25 %,p < 0,0001. Aj keď mortalita sa zvýšila v uvedenom období v súvislostí 

s vyššou prevalenciou viaccievnej choroby a viacerými pridruženými ochoreniami 

u kandidátov akceptovaných na PCI (21). 

Commeau a spol (26) referuje o skupine 517 pacientov s CHHK LKA liečených 

elektívnym stentingom - bare metal stent (BMS) v dvoch skupinách (od roku 1993-2003): 

skupina I rizikových pre CABG a skupina II s nízkym rizikom pre CABG (IIa ostiálny a stredný 

typ postihnutia, IIb pacienti s komplexným distálnym postihnutím). Procedurálny úspech bol 

dosiahnutý v 100 %. Mortalita po 1 roku bola 16,5 % v I skupine a 2,9 % v II skupine 

(p<0,001)(pričom IIa 1,4 % a IIb 4,6 % NS). 3-ročné prežívanie bolo 75,2 % v I skupine 

a 94,8 % v II skupine (p < 0,001). Autori dochádzajú k záveru, že stenting nechráneného 

HKLKA poskytuje excelentné  dlhodobé výsledky, hlavne u tých pacientov, ktorí sú dobrými 

kandidátmi na CABG (22). Dnes sa operačná mortalita pri CHHK LKA pohybuje od 3-4 % aj 

v závislosti od použitej metódy chirurgickej revaskularizácie( CPB versus OPCAB). 

Zrovnaním štúdií stent versus CABG so skoršími štúdiami PTCA versus CABG 

možno konštatovať, že stúpla frekvencia stentovania a použitia LIMA. Výsledky v zmysle  

mortality, MI a CMP sú pododobné v novších štúdiach i keď došlo k zníženiu rozdielu 

v potrebe revaskularizácie, ktorý naďalej favorizuje CABG. 

Komparatívne štúdie musia byť dostatočne rozsiahle, aby mali dostatočnú štatistickú 

silu detekovať diferenciácie v prežívaní, obvyklý primárny endpoint. Ak nie je pozorovaný 
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žiaden rozdiel medzi CABG a PCI, možno trvdiť, že liečby sú  ekvivalentné len vtedy, ak 

štúdie sú dostatočne rozsiahle aby akceptovane  detekovali alebo vylúčili relatívnu 

diferenciáciu v mortalite okolo 20 % a zahŕňať veľkú skupinu pacientov, u ktorých CABG 

ukázala zlepšenie prognózy 
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO POZYTYWNY  MIERNIK ROZWOJU I ZDROWIA 
Markowska M. 

Instytut Fizjoterapii 

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 

 
Podstawowym stymulatorem rozwoju psychosomatycznego człowieka i głównym 

czynnikiem fizycznego oddziaływania uznaje się aktywność fizyczną (Markowska, Suliga 

2003). Łączyć ją należy nie tylko z koniecznością zachowania i pomnażania stanu zdrowia, 

ale i ze względami sprawnościowymi, wynikającymi z codziennej i zawodowej konieczności, 

z potrzebami wypoczynku, odprężenia czy troską o względy hedonistyczne (Osiński, 2002). 

 Aktywność fizyczna zaspokaja potrzeby natury estetycznej i nie należy zapominać o 

konieczności eksponowania form ruchowych szczególnie użytecznych dla kształtowania 

trwałych nawyków rekreacyjnych. 

 Drozdowski (1992) wymienia następujące formy ruchowej aktywności człowieka: 

a) Aktywność ruchowa (motoryczność) czynności osobistych – związana z 

wykonywaniem zespołu szeroko rozumianych czynności higienicznych i innych, 

związanych z samoobsługą. 

b) Aktywność ruchowa (motoryczność) zawodowa – związana z wykonywaniem 

czynności zabezpieczających człowiekowi naturalne warunki bytu. 

c) Aktywność ruchowa  (motoryczność) rehabilitacyjna – stanowiąca zespół zabiegów 

ruchowych ukierunkowanych na (naprawianie szkód) ludzkiego organizmu, 

niezależnie od przyczyn. 

d) Aktywność ruchowa (motoryczność rekreacyjna) – ukierunkowana na przyspieszenie 

procesu odnowy biologicznych sił i twórczych zdolności człowieka, stanowiąca także 

jedną z form samorealizacji, wypełniania wolnego czasu. 

e) Aktywność ruchowa (motoryczność) sportowa – właściwa dla różnych dyscyplin i 

konkurencji sportowych. 

Każda z przytoczonych form aktywności ruchowej działa kształtująco na 

morfofunkcjonalne właściwości ludzkiego organizmu, wywołując w nim określone stany 

przystosowawcze. 

Profilaktyczne znaczenie aktywności ruchowej dla stanu zdrowia współczesnego 

człowieka jest właściwie nie do przecenienia, szczególnie w zapobieganiu tak zwanym 

chorobom cywilizacyjnym. 

W codziennym życiu w coraz mniejszym stopniu spotykamy się z koniecznością 

odbywania dużego wysiłku fizycznego. Postęp techniczny ogranicza w wielu wypadkach 

potrzebę wykonywania pracy fizycznej związanej z zawodem. Ogólny rozwój cywilizacji 

skutkuje ogromnymi ułatwieniami, choćby wysoka dostępność środków transportu 
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(samochody, windy). Zwiększa to w znacznym stopniu komfort życia, ale jednocześnie 

bezwzględnie ogranicza obciążenia, na jakie dotychczas narażony był człowiek w 

codziennym życiu ( Kłossowski, 1999).  

O skutkach ograniczonej aktywności fizycznej dowiadujemy się z pracy H. Szwarc 

(1978), która na podstawie wyników badań wielu autorów zajmujących się tą problematyką 

ustaliła pewne uogólnienie .Zbyt niski poziom wysiłku fizycznego, mała aktywność ruchowa 

(hipokinezja, hipodynamia) prowadzi do: 

a) atrofii mięśni (zmniejszenia siły mięśniowej), 

b) atrofii tkanek i narządów (zmniejszenie objętości serca), 

c) osteoporozy (łamliwości kości), 

d) obniżenia przemiany materii (upośledzenia biosyntezy białek mięśniowych), 

e) zwiększenia wydalania wapnia, fosforu, potasu, sodu, azotu i ujemnego bilansu 

wapniowego), 

f) zmiany objętości płynów ustrojowych (zmniejszenie objętości krwi krążącej i ogólnej 

ilości hemoglobiny, zmniejszenie objętości płynu pozakomórkowego oraz 

odwodnienie komórkowe), 

g) zmniejszania odporności swoistej i odporności nieswoistej ustroju, 

h) spadku wydolności fizycznej (zmniejszenie maksymalnej wentylacji płuc, 

zmniejszenie pojemności życiowej płuc)., 

i) wzrostu częstości skurczów serca w spoczynku i po wysiłku ( zmniejszenie objętości 

wyrzutowej serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca w spoczynku i w czasie 

wysiłku, przedłużenie czasu resytucji i procesów odnowy). 

Naturalne, spontaniczne bodźce ruchowe mają ogromne znaczenie dla sprawności 

wszystkich układów organizmu ludzkiego, przede wszystkim krążenia, oddychania, układu 

ruchu a w konsekwencji dla stanu zdrowia. Stąd aktywność fizyczną obecnie uznaje się za 

podstawowy element : 

- zdrowego stylu życia, 

- sposobu na dobre samopoczucie i czerpanie radości z życia, 

- szansę na prawidłowy rozwój w dzieciństwie i przedłużenie aktywnego niezależnego 

życia w starości, 

- zapobiegania chorobom, w tym zwłaszcza układu krążenia, które są główną 

przyczyną przedwczesnej niepełnosprawności i zgonów (obniżona aktywność 

fizyczna jest jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy i chorób krążenia), 

- radzenia sobie ze stresami, których w nadmiarze dostarcza współcześnie codzienne 

życie, 

- terapii wielu zaburzeń i chorób ( Woynarowska, Wojciechowska 1993, Kadučáková 

2006). 
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Wysiłek fizyczny odpowiednio dobrany i systematycznie stosowany doprowadza do 

poważnych zmian strukturalnych i czynnościowych w tkankach i narządach. Wzmacnia układ 

nerwowy oraz zwiększa zdolność do pracy umysłowej, powoduje wzrost intensywności 

procesów odpornościowych organizmu.  

Uwzględniając potrzebę promocji i troski o zdrowie, zwrócić należy uwagę na relację, 

jakie zachodzą między aktywnością a predyspozycjami ustroju oraz efektami w 

zewnętrznych zachowaniach jednostki w obrębie sfery psychicznej, efektów motorycznych, 

postawy i budowy ciała. Według Drozdowskiego (2002) dotyczą one: 

- właściwości morfofizjologicznych, strukturalnych – wielkości i masy ciała, parametrów 

somatycznych i proporcji ciała, składników ciała, masy tłuszczu i ciała szczupłego, 

ruchomości stawów itp. 

- właściwości morfofizjologicznych funkcjonalnych (energetycznych) – wydzielania 

wewnętrznego i metabolizmu maksymalnej mocy anaerobowej (kwasomlekowej i 

niekwasomlekowej), zdolności maksymalnego pochłaniania tlenu itp. 

- właściwości koordynacyjnych – ośrodków mózgowych, przewodnictwa nerwowego, 

propriorecepcji, poczucia równowagi i rytmu, szybkości reakcji, koncentracji, 

podzielności uwagi, antycypacji, różnicowania ruchów itp. 

Jak pisze autor zmiany te zachodzące wprost na poziomie predyspozycji pociągają 

za sobą szereg konsekwencji o charakterze behawioralnym ( w sferze zachowania się), w 

obrębie: 

- właściwości psychicznych 

- zdolności (cech ) motorycznych 

- umiejętności motorycznych 

- postawy ciała 

Uświadomienie tego faktu przy rosnącym znaczeniu i roli wysiłku fizycznego w 

poprawie zdrowia i jakości życia powoduje, że we wszystkich państwach uprzemysłowionych 

powoływane są instytucje rządowe i pozarządowe, których zadaniem jest propagowanie 

aktywności fizycznej. Obok działalności informacyjnej prowadzą konkretne działania, 

(programy profilaktyczne) skierowane na ułatwienie zmiany trybu życia społeczeństwa z 

nieaktywnego na aktywny.   

Piśmiennictwo 
1. DROZDOWSKI Z., 1992, W sprawie podziału motoryczności człowieka – dyskusyjnie 

uwag kilka. Kultura Fizyczna, Warszawa,  nr 9-10, s.29. 

2. KADUČÁKOVÁ, H.: Efektívna zdravotná výchova v prevencii civilizačných ochorení. 

In: Ošetrovateľstvo a výchova k zdraviu. Trenčianska univerzita A. Dubčeka ÚZaO, 

Trenčín 2006, s. 76-83. ISBN 80-8075-130-7 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  32

3. KŁOSSOWSKI M.,1999, Przegląd i charakterystyka metod oceny poziomu 

aktywności fizycznej oraz jej wpływu na organizm człowieka, w: Aktywność fizyczna,  

II Warsztaty antropologiczne, AWF, Warszawa. 

4. MARKOWSKA M., Suliga E., 2003. Aktywność fizyczna uczniów szkół średnich i 

studentów. W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Pod red. 

J. Rodziewicz-Gruhn, WSP, Częstochowa. 

5. WOYNAROWSKA B., WOJCIECHOWSKA A., 1993, Aktywność dzieci i młodzieży. 

Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. IM i D, Warszawa. 

6. SZWARC H., 1978, Wydolność fizyczna a biologiczne aspekty starzenia się 

człowieka. Roczniki Naukowe AWF, Poznań, s.27. 

 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  33

INFORMOVANOSŤ RODIČOV DETÍ S GASTROEZOFAGÁLNYM REFLUXOM 
Zajacová M. 

vedecký konzultant Kokoruďová J. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Poprad 

 

Úvod 
 K napísaniu tejto práce ma viedli moje skúsenosti z praxe, ale aj potreba prehĺbiť si 

teoretické vedomosti o problematike gastroezofagálneho refluxu. Je rozdelená na dva celky 

– časť teoretickú a časť praktickú, ktorá bola vykonávaná metódou prieskumu. 

 

 

Gastroezofágálny reflux je dysfunkcia v oblasti gastroezofagálneho prechodu 

a prejavuje sa epizodickým návratom obsahu žalúdka do ezofágu. Fyziologický rozsah pH 

v ezofágu je medzi 5,45 až 6,06, v noci od 5,0. Patrí k najčastejším gastrointestinálnym 

problémom u detí, v prvých 4 mesiacoch je prítomný u 2/3 až ¾ detí, u nedonosencov až 

90%.  U väčšiny je fyziologický, rozhodujúci je vek dieťaťa a vyvíjajúce sa anatomické 

a funkčné pomery v oblasti pažeráka a žalúdka. Dieťa začína konzumovať aj tuhšiu stravu, 

tým sa zmierni tlak na dolný ezofágový zvierač a gastroezofágový reflux u veľkej väčšiny detí 

v 9. až 12. mesiaci života vymizne. Častejšie sa vyskytuje u detí s nízkou pôrodnou 

hmotnosťou, ako aj u detí s nadmernou plynatosťou čriev či u prekrmovaných detí. Pohyb 

jedla v tráviacom trakte sa usmerňuje zhora nadol. Pomocou peristaltických vĺn sa prijatá 

potrava dostáva s pažerákom do žalúdka. Peristaltika je ovládaná eferentnými vláknami 

nervus vagus. Dôležitým obranným mechanizmom pre vznik refluxu je tzv. dolný ezofageálny 

zvierač.  

Množstvo príznakov, ktoré zapríčiňuje gastroezofagálny reflux, ktoré závisia od veku 

pacienta a od prirodzenej variability priebehu a tým aj klinických prejavov. V prvých 10. 

dňoch života iba asi 60 % indukovaných hltov vedie k vytvoreniu peristaltickej vlny na 

ezofágu. Na konci prvého mesiaca už 80 %. Motorická koordinácia vyzrieva postupne. 

Maturácia je vo veku 6 – 9 mesiacov postupne ukončená. Väčšina refluxov sa stráca medzi 6 

– 12 mesiacom  (Pohanka, 2001, s.17). Ak príznaky  pretrvávajú nad 1 rok života,  môžeme 

ich považovať za kongenitálne patologické. V prvej fáze, počas prvého roku života, môžu sa 

vyskytovať  symptómy, ako je vracanie a regurgitácia slín prípadne návrat natrávenej potravy 

až do úst. V druhej fáze  nemusia byť žiadne príznaky. V tretej fáze, i po mnohých rokoch sa 

môžu vrátiť príznaky, aleuž ako znaky komplikácií typu ezofagitídy, respektíve stenózy (tab. 

č. 1) (Pohanka, 2001, s. 23). Ako nešpecifické príznaky u dojčaťa sa môžu vyskytovať plač, 

koliky, nepokojný spánok, stridor, nešpecifická dráždivosť dieťaťa.  
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Tabuľka 1 Tri fázy gastroezofagálneho refluxu (Pohanka, 2001, s.23) 

 

Gastroezofagálny reflux 

Porucha motorickej funkcie ezofágu 

    

 

 

 

 

   

 

      

Apnoe syndrómom 

Poškodením mozgu 

Malformáciou (ezofageálna atrézia, diafragmatická hernia) 

Oneskoreným vyprázdňovaním žalúdka 

Ondininou kliatbou (hypoventilačný syndróm) 

Bronchopulmonálnou dyspláziou 

Bronchiálnou astmou 

Alergickými ochoreniami dýchacích ciest a GITu 

 

Diagnostika sa začala vyvíjať prudkým tempom ako aj kvalita diagnostiky 

gastroezofagálneho refluxu a jeho komplikácií. Medzi základné diagnostické metódy patrí 

dôkladná a cielená anamnéza. V nej sa zameriavame na sledovanie doterajšieho priebehu 

ochorenia, dôsledné pátranie po príznakoch vracania, jeho charaktere v súvislosti 

s rumináciou, apnoickými pauzami, cyanózou, záchvatovitým kašľom, krikom dieťaťa, kŕčom 

podobným stavom, zblednutiam a malátnosťou, odynofágiou, dysfágiou a grganím, chuťou 

do jedla, stratami na hmotnosti, neúspešnosti liečby rekurentných respiračných ochorení – 

pneumónií, refraktérnych obštrukčných porúch . 

U detí sa vyskytuje stridor, opakované laryngitídy, grganie, vracanie, apnoe, 

záchvaty, kŕče, neprospievanie, chronická nevysvetliteľná sinusitída, recidivujúce otitídy, 

kašeľ, zápach z úst, poruchy zubnej skloviny.  

Ďalej k základným vyšetreniam patrí aj fyzikálne vyšetrenie, pri ktorom sa 

zameriavame na začervenanie zadnej steny faryngu prípadne hypofaryngu, začervenanie 

a opuch hlasiviek, začervenanie opuch epiglotis, začervenanie a opuch krčných žíl, 

hvízdanie spojené so suchými alebo vlhkými rachotmi v dolných pľúcnych poliach, tlak 

do 30. dňa do 180. dňa po 180. dni 

dyskoordinácia poškodené dozrievanie definitívne ochorenie 

môže byť kombinované s 
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v epigastriu a subxifoidálne, zväčšenie predozadného priemeru hrudníka, paličkovité prsty, 

gingivitída, soor dutiny ústnej, poruchy skloviny. 

Medzi ďalšie vyšetrovacie metódy zamerané na diagnostiku gastroezofagálneho 

refluxu u detí i dospelých patrí ezofageálna pH metria. Je považovaná za najväčší pokrok pri 

štúdiu gastroezofagálneho refluxu. Ďalej sem patrí aj RTG vyšetrenie pomocou kontrastnej 

látky, ktoré patrí ku skríningovým vyšetreniam. Ku ostatným vyšetreniam gastroezofagálneho 

refluxu patria Watter siphon test, Ezofagálna manometria, špagátikový test (String test), 

Bernsteinov test, ezofagoskopia, ezofagálna biopsia. 

  

Liečbu GER môžeme rozdeliť na konzervatívnu a chirurgickú. 

Konzervatívna liečba je zameraná na zníženie kyslosti žalúdočného obsahu, 

zvýšenie  tonusu gastroezofagálneho spojenia, zníženie intragastrického tlaku, zabránenie 

veľkému obsahu tekutiny v žalúdku a urýchlenie  očisťovacieho času ezofágu. Patrí tu diéta, 

ktorá má obsahovať časté malé dávky potravy, zahustená strava, nízkotuková diéta, vysoký 

obsah uhľohydrátov.  

Dietoterapia predstavuje predovšetkým obmedzenie potravín, ktoré sú schopné 

znižovať tlak v distálnom ezofageálnom sfinkteri. Na uvedenej dietoterapii sa väčšina 

refluxov v dojčenskom veku do obdobia 7 – 8 mesiacov spolu so zvýšenou polohou 

v spánku, obvykle upravuje a ďalšia liečba nie je potrebná. Ďalšou súčasťou konzervatívnej 

liečby je pozičná liečba, ktorá sa vykonáva v 30 stupňovej pronácii, vo vzpriamenej polohe 

po dobu 24 hodín.  

Ďalej sem patrí aj farmakoterapia, podávanie c.a. blokátorov protónovej pumpy 

používaný krátkodobo, pri ťažkej forme GER, c.b. H2 antagonisti pri ťažkom GER, 

c.c.prokinetiká stredný až ťažký GER. Poslednou súčasťou je udržiavacia liečba 

prokinetikami v súčasnosti odporúčaná pre ich celkový vplyv na motilitu gastrointestinálneho 

traktu. Dieťa je v sledovaní, pri úspešnosti pokračujú v liečbe ďalších 8 týždňov, pri 

neúspechu odporúčajú chirurgickú korekciu. 

Chirurgická liečba. Neúspešná konzervatívna liečba pacientov nemá trvať viac ako 

6 mesiacov pri ťažkom GER. Pri úspechu má byť indikovaná chirurgická liečba – tzv. 

fundoplikácia. 

Indikačné kritériá operácie môžu byť absolútne, všetky formy fixovanej hiátovej 

hernie, gastroezofagálny reflux s dôkazom ezofagitídy, striktúra ezofágu, gastroezofagálny 

reflux s aspiračnými komplikáciami, ktoré museli byť resuscitované, alebo relatívne indikácie, 

gastroezofagálny reflux, nakoľko konzervatívna liečba nebola  úspešná. 
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V dôsledku neliečeného zápalu vznikajú chronické zápalové zmeny (vredy 

a v pažeráku jazvy, čím sa zúži jeho priesvit. Medzi najčastejšie komplikácie patrí tzv. 

Barretov pažerák. Je to náhrada dlaždicového epitelu Barretovým epitelom. Barretov epitel je 

cylindrický epitel s interstinálnou metapláziou obsahujúcou pohárikovité bunky. Takýto epitel 

je považovaný za prekancerózu.  

 V ošetrovateľskej starostlivosti je zo strany sestry dôležité zistiť podrobnú anamnézu, 

zvláštnu pozornosť venujeme zisteniu, kedy sa objavilo vracanie, typu dojčenskej výživy, 

typu vracania, spôsobu kŕmenia a všeobecne ako dieťaťu je. Niektorých rodičov stačí 

upokojiť a poučiť o kŕmení dieťaťa. Rutinné sa musí stať poriadne odgrcnutie dieťaťa, 

neprekrmovanie, ktoré vedie k distenzii brucha a správne polohovanie. Dieťa treba kŕmiť 

častejšie v malých dávkach, nepodávať čaj, prípadne vodu bezprostredne po nakŕmení. Po 

nakŕmení nepritláčať bruško, „nenatriasť“ dieťa na rukách, dieťa uložíme do zvýšenej polohy, 

v ktorej by malo aj spať. Sedenie v detskej stoličke sa nedoporučuje, pretože sa zvyšuje 

intraabdominálny tlak. Prebaľovať dieťa treba pred kŕmením, po kŕmení len ak malo stolicu. 

Obliekať by sme mali dieťa do oblečenia bez gumičiek na brušku, so zapínaním na 

ramenách.  

 S narastajúcim výskytom ochorenia súvisí aj dôležitosť správneho podanie informácií 

ohľadom diétoterapie, fyzioterapie a farmakoterapii, preto sme sa rozhodli podrobnejšie 

venovať danej problematike a vytýčili sme nasledovný problém: 

 
Aká je informovanosť matiek detí o ochorení gastroezofageálny reflux?  

Na základe problému sme si stanovili nasledovné prieskumné problémy: 

1. V akom vekovom období dieťaťa bol najčastejšie diagnostikovaný GER? 

2. Kto bol najčastejším zdrojom informácii rodičov o problematike GER?  

3. Dodržiavajú matky nariadenia týkajúca sa liečebného režimu? 

Na základe prieskumných problémoch sme si stanovili ciele a úlohy prieskumu: 

1. Zozbierať informácie od rodičov detí s diagnózou GER a zistiť úroveň ich vedomostí 

o danej problematike.  

2. Analyzovať získané údaje, a to na základe poznatkov získaných štúdiom literatúry 

a analýzy dotazníka. 

Na základe cieľov sme si stanovili úlohy prieskumu: 

1. Preštudovať literatúru k danej problematike 

2. Zostaviť dotazník 

3. Analyzovať a interpretovať získané údaje.  

4. Navrhnúť závery pre prax 
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Na uskutočnenie prieskumu sme si vybrali dotazníkovú metódu. Bol rozdelený na dve 

časti. Prvá časť pozostáva z 11 otázok viažucich sa na dané problémy prieskumu. Druhá 

časť obsahovala otázky potrebné na všeobecnú identifikáciu respondentov (vek dieťaťa, 

pohlavie dieťaťa, vek matky, vzdelanie matky). 

Dotazník obsahoval8 otázok uzavretých a 3 polootvorených. Výsledky sme kvantitatívne 

vyhodnotili v absolútnych číslach a percentách.  

Výber prieskumnej vzorky bol zámerný. Tvorilo ju 40 respondentov, matiek detí s diagnózou 

GER vo veku od 17 – 40 rokov. Prieskum sme realizovali v Nemocnici a.s. Poprad 

v mesiacoch február, marec 2007. Oslovili sme osobne 40 rodičov. Návratnosť dotazníkov 

bola 100 %, čiže 40.  

 

Diskusia 

Po vyhodnotení dotazníka sme dospeli k nasledovným skutočnostiam, ktoré nám 

pomohli objasniť problémy stanovené v úvodnej časti. 

Prvou prieskumnou otázkou sme zisťovali, v ktorom vekovom období bolo najčastejšie 

diagnostikované ochorenie Gastroezofagálny reflux. Výsledky prieskumu ukázali, že u 55 % 

detí bola diagnóza GER po 1 roku a u 45 % do 1 roku života. Čím sa nám potvrdili aj 

teoretické tvrdenia uvedené v odbornej literatúre. 

 
Graf 1 Diagnostika GER     Graf 2 Vzdelanie matky 

 

Druhou prieskumnou otázkou sme zisťovali, kto je najčastejším zdrojom informácii 

rodičov o problematike GER. Najčastejším zdrojom informácii bol lekár, konkrétne tak uviedlo 

50 % opýtaných. Iba 25 % označilo sestru ako informačný zdroj, čo považujeme za pomerne 

nízke percento. Príčinou môže byť nedostatok času z dôvodu administratívnych prác, 

nedostatočné vytvorené podmienky pre edukáciu a vlastnú sebarealizáciu sestier.  

Vzdelanie matky 
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Dodržiavanie diétoterapie
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       Graf 3 Zdroje informácií           Graf 4 Dodržiavanie dietoterapie 

Treťou prieskumnou otázkou, sme zisťovali dodržiavanie nariadení, týkajúcich sa liečebného 

režimu. V tejto oblasti sme sledovali dodržiavanie diétnych opatrení, farmakoterapie 

a fyzioterapie. Prevažná väčšina respondentov (75 %) nedodržiava odporúčané diétne 

opatrenia, 60 % nedodržiava farmakoterapeutické odporúčania a až 95 % navrhovanú 

fyzioterapiu. Súvisí to pravdepodobne s nedostatkom informácii o význame dodržiavania 

liečebného režimu, ale často krát aj s postojom matiek, či ich vekom, sociálnym postavením 

a dosiahnutým vzdelaním alebo aj finančnou situáciou.  
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      Graf 5 Dodržiavanie farmakoterapie      Graf 6 Dodržiavanie fyzioterapie 
 

Z analýzy výsledkov vyplýva, že respondenti prejavili najväčší záujem o informácie 

týkajúce sa celkového ochorenia (50 %), dietoterapie (25 %) a fyzioterapie (25 %).  

 

Záver 
V súčasnosti je detská gastroenterológia na vysokej úrovni čo sa týka diagnostiky, 

terapie a liečby. Niekedy však nestačí len správna diagnostika ochorenia, ale aj ochota 

rodičov spolupracovať na liečbe tohto ochorenia. Liečba musí byť sústavná a dlhodobá, ktorá 

spočíva nielen na farmakoterapii, ale aj úprave polohy počas spánku dieťaťa, vhodnej 

dietoterapii a využívaní fyzioterapie s využitím jógy. 

 Problematika tejto témy je široká, my sme sa v našej práci zamerali na zisťovanie 

informovanosti matiek detí s diagnózou GER formou dotazníka. Výsledky nášho prieskumu 

nemožno zovšeobecňovať, poskytli nám len čiastočný prehľad, na základe ktorých sme 

uviedli návrhy pre prax. 
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 Návrhy pre prax: 

- poukázať na význam a dôležitosť dodržiavania odporúčaní v oblasti dietoterapie, 

farmakoterapie a fyzioterapie, 

- zvýšiť informovanosť prostredníctvom vytvorenia vhodných podmienok pre edukáciu 

rodičov, napr. prostredníctvom edukačných kurzov, 

- vytvoriť a poskytnúť edukačný materiál pre rodičov, 

- zvyšovať odbornú kvalifikáciu sestier o danej problematike, 

- motivovať sestry, aby vo väčšej miere uplatňovali svoje kompetencie v oblasti 

edukácie, 

- zlepšiť organizáciu práce zdravotníckych pracovníkov, vymedziť priestor na to, aby sa 

sestry mohli vo väčšej miere podieľať na edukácii, 

- naďalej sledovať informovanosť matiek o danej problematike a monitorovať vplyv 

dodržiavania odporúčaní na zdravotný stav dieťaťa 
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STRATEGIA KSZTAŁCENIA POLSKICH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W DRODZE DO 
EUROPEJSKIEGO WYMIARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Nowak-Starz G., Zdziebło K., Szpringer M., Głuszek S. 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Świętokrzyska 

im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Polska 

 
Streszczenie 

Prezentowany tekst poświęcony jest strategii kształcenia polskich pielęgniarek 

i położnych w drodze do europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego. Wyznacznikami tej 

transformacji są przede wszystkim Deklaracja Bolońska i „A WHO European Strategy for 

Nursing and Midwifery Education”. Na tym tle ukazane są tendencje zmian w kształceniu 

pielęgniarek i położnych, nowe rozwiązania systemowe związane z dostosowaniem polskich 

przepisów w tym zakresie do wymogów prawa Unii Europejskiej. 

 
Słowa kluczowe: Edukacja. Proces Boloński. Transformacja w kształceniu pielęgniarek i 

położnych. 

 
Summary 

The present text discusses a strategy for Polish nurses and midwifery education on a 

path leading to a European dimension of higher education. The Bologna Process and a 

WHO European Strategy for nursing and midwifery education are determinants of the 

transformation. Against that background the tendencies towards changes in education with 

regard to these professions in Poland and new system solutions concerning adjustment of 

Polish rules to the UE law requirements have been presented.  

 

Key words: Education. The Bologna Process. Transformation in nursing and midwifery 

education.  

 

1. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PIELĘGNIAREK W POLSCE W KONTEKŚCIE 

IMPLEMENTACJI PRAWA EUROPEJSKIEGO. 

 

Zmiany organizacyjne kształcenia pielęgniarek wynikały z następujących przesłanek: 

• dokonania oceny dotychczasowego systemu kształcenia,  

• określenia potrzeb w zakresie kształcenia i praktyki zawodowej, 

• analizy rozwiązań w Unii Europejskiej i w świecie, 

• zaprojektowania nowych rozwiązań systemowych zgodnych z Deklaracją Bolońską, 

• weryfikacji przepisów prawnych UE i krajów członkowskich. 
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W wyniku podjętych działań w zakresie edukacji pielęgniarek i położnych nastąpiło 

w Polsce przesunięcie podstawowej edukacji z poziomu policealnego na poziom studiów 

licencjackich w wyższych szkołach zawodowych, których absolwenci uzyskują tytuł  

zawodowy licencjata pielęgniarstwa. W związku z podpisaniem przez Polskę Deklaracji 

Bolońskiej wprowadzono również na uniwersytetach i w akademiach medycznych studia 

magisterskie – 2 letnie, kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra 

pielęgniarstwa. 

Celem transformacji w kształceniu pielęgniarek i położnych w Polsce było: 

• przystosowanie polskiego modelu kształcenia w tym zawodzie do standardów 

europejskich co umożliwi uzyskanie kwalifikacji zawodowych porównywalnych  

z kwalifikacjami pielęgniarek w krajach Unii Europejskiej  

• uzyskanie uznawalności dyplomów i kwalifikacji zawodowych do podejmowania  

i wykonywania praktyki w każdym kraju Wspólnoty. 

 Zmiany w modelu edukacji kadr pielęgniarskich miały na względzie:  

• zapewnienie autonomii szkole, nauczycielom i studentom, 

• zwiększenie zakresu kompetencji zawodowych pielęgniarki, 

• podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. 

  

Spośród norm prawnych dokumentów o pierwszorzędnym znaczeniu dla edukacji 

pielęgniarek należałoby wymienić: 

1. Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek 

sporządzone w Strasburgu w 1967 roku, podpisane przez Rząd RP w grudnia 1995 

roku; ratyfikowane w marcu 1996 roku (Dz. U. nr 83, poz. 384, 385) 

2. Konwencja nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą zatrudnienia 

i warunków pracy personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie 21 czerwca 1977 

roku (Dz. U. z 30.01.1981);  

3. Europejska strategia WHO kształcenia pielęgniarek i położnych 

Założeniem Strategii jest wykształcenie pielęgniarek o kompetencjach odpowiadających 

potrzebom zdrowotnym społeczeństw - w kraju, w zintegrowanej Europie i na świecie, aby 

mogły sprostać wyzwaniom wynikającym z nowego podejścia do promocji zdrowia, 

zapobiegania chorobom, rozwoju społeczności, współpracy w ramach interdyscyplinarnych 

zespołów, dostarczania usług zdrowotnych blisko miejsc zamieszkania i pracy oraz równego 

dostępu do tych usług. Cel ten może być osiągnięty po spełnieniu uniwersalnych wymogów 

WHO dotyczących standardu organizacji szkół kształcących pielęgniarki, programów 

kształcenia, kadry dydaktycznej, bazy materialnej, wewnętrznego systemu kontroli jakości 

kształcenia, akredytacji uczelni oraz akredytacji indywidualnej.  
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4. Dyrektywy będące wtórnym źródłem prawa europejskiego, regulującym uzyskiwanie 

kwalifikacji i wykonywanie zawodu pielęgniarki.  

Spośród Dyrektyw regulujących uzyskiwanie kwalifikacji i wykonywanie zawodu 

pielęgniarki w szczególności należałoby wymienić: 

• Dyrektywę Rady z dnia 27.06.1977 r. (77/452/EWG) o wzajemnym uznawaniu 

dyplomów, świadectw i innych dowodów formalnych kwalifikacji pielęgniarek 

odpowiedzialnych za opiekę ogólną, zawierającą postanowienia ułatwiające 

skuteczne wykonywanie prawa zakładania przedsiębiorstw i swobody świadczenia 

usług. 

• Dyrektywę Rady z dnia 27.06.1977 r. (77/453/EWG) o koordynacji postanowień 

ustawowych, przepisów i działań administracyjnych dotyczących wykonywania 

czynności pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną. 

• Dyrektywę Rady z dnia 14.12.1981 r. (81/1057/EWG), uzupełniającą dyrektywy 

75/362/EWG, 77/452/EWG, 78/686/EWG i 78/1026/EWG, dotyczącą wzajemnego 

uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów poświadczających posiadanie 

formalnych kwalifikacji lekarza, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, 

stomatologa i weterynarza – odpowiednio z uwagi na uzyskane prawa. 

• Wnioski Rady z dnia 6.05.1996 (96/W195/02) na temat współpracy w dziedzinie 

wzajemnego uznawania okresów kształcenia i kwalifikacji zawodowych we 

Wspólnocie Europejskiej. 

• Dyrektywę Rady z dnia 14.05.2001 r. 2001/19/WE oraz Parlamentu Europejskiego i 

Rady zmieniającą dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie 

powszechnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 

77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG/ 

78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG, 

93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza stomatologa, lekarza 

weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza. 

• Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (COM/2002/119-2002//0061/COD) 

odnośnie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

• Dyrektywę 2005/36/WE w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych polskich 

pielęgniarek i położnych 

W kształceniu polskich pielęgniarek i położnych specjalne miejsce zajmują przepisy 

prawa krajowego, w tym szczególnie Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 25 VI 1996 

r. z późniejszymi zmianami z 22 V 2003 roku. 

W dokumencie wprowadzono zmiany dotyczące:  
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• szkół, systemu kształcenia pielęgniarek w tym głównie określono wytyczne do 

szczegółowych standardów kształcenia pielęgniarek w szkołach wyższych,  

• kierunku i i czasu procesu transformacji kształcenia pielęgniarek,  

• rodzaju szkół pielęgniarskich uwzględniających nowy model kształcenia 

zawodowego,  

• określenia tytułu zawodowego dla absolwentów szkół na poszczególnych poziomach 

kształcenia i systemu akredytacji. 

Postanowienia ustawy weszły w życie w marcu 2001 roku oraz w czerwcu 2003 roku,  

z tego przepisy dotyczące akredytacji obowiązują od 2002 roku, a regulacje odnoszące się 

do dostępu i wykonywania zawodu pielęgniarki przez obywateli państw członkowskich UE na 

terenie RP zaczną obowiązywać w momencie uzyskania przez Polskę członkostwa w UE. 

Zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek w Polsce dokonane zostały także na 

podstawie regulacji Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym oraz 

Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych. 

Zgodnie z realizacją założeń Deklaracji Bolońskiej i Europejską Strategią WHO 

kształcenia pielęgniarek i położnych oraz dyrektywami UE, kształcenie pielęgniarek w Polsce 

powinno być realizowane w cyklu 3-letnim i obejmować 4815 godzin i uzyskanie tytułu 

zawodowego licencjata pielęgniarstwa. 

System kształcenia pielęgniarek w szkołach wyższych uwzględnia możliwość 

podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez absolwentów licealnych i policealnych szkół 

pielęgniarskich (5-letnie Licea Medyczne, 2,5-letnie Policealne Szkoły Medyczne oraz szkoły 

prowadzące kształcenie pielęgniarek w cyklu 3-letnim – w latach 1996-99). Dotyczy to tych 

absolwentów, którzy będą chcieli uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa, odbywając 

kształcenie w uczelniach, które zorganizują studia o charakterze uzupełniającym.   

 

 

2. AKTUALNY STAN PIELĘGNIARSTWA W POLSCE 

Na podstawie danych pochodzących z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Polsce odnotowano, że liczba zarejestrowanych w zawodzie pielęgniarek wynosi 255.160 

osób oraz położnych – 30.836. Natomiast zatrudnionych w zawodzie jest 236.274 

pielęgniarek oraz  27.241 położnych. 

W latach 2001-2004 absolwenci szkół pielęgniarskich stanowili  

10.520 osób (liczba absolwentów szkół pielęgniarskich: medycznych studiów zawodowych 

oraz szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych). Dla absolwentów szkół pielęgniarskich 

w latach 2001 – 2004 Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych wydały 7.343 zaświadczeń  

o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. Po prawo wykonywania zawodu zgłosiło się 

69,80 % wszystkich absolwentów szkół pielęgniarskich 
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W odniesieniu do 3.177 absolwentów szkół pielęgniarskich w latach 2001- 2004, którzy nie 

zgłosili się po prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, największy procent stanowili: 

• magistrowie pielęgniarstwa – 76,14%  

• licencjaci pielęgniarstwa – 19,23%; 

• absolwenci szkół pomaturalnych - 4,63%   

1.672 -  Liczba wydanych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu położnej 

w latach 2001-2004 wynosiła 1672 w stosunku do absolwentów szkół położnych. 

W odniesieniu do 463 absolwentów szkół położnych w latach 2001- 2004, którzy nie zgłosili 

się po prawo wykonywania zawodu położnej, największy procent stanowią: 

• absolwenci szkół pomaturalnych – 59,61% 

• magistrowie położnictwa – 22,89% 

• licencjaci położnictwa – 17,49%  

W strukturze wiekowej pielęgniarek i położnych obserwuje się niepokojące tendencje 

przesuwania się granicy wieku zatrudnionych w zawodzie od 35 do 49 lat, niewielka jest 

liczba młodych adeptów zawodów, jak również znaczący odpływ pracowników 

przechodzących na emeryturę. Szczegółowe dane prezentują wykresy 1 i 2. 

 

 

Wykres 1 Rozkład wiekowy pielęgniarek w Polsce w latach 2001-2004 
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Wykres 2 Rozkład wiekowy położnych w Polsce w latach 2001-2004 
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Z uzyskanych danych pochodzących z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Polsce odnotowano, że liczba wydanych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu 

pielęgniarki i położnej w okresie do 31 grudnia 2005 roku wynosiła 4.871.  

W okresie od 1 maja 2004 roku do 16 lutego 2005 roku wydano 2245 zaświadczeń do 

krajów Unii Europejskiej o kwalifikacjach zawodowych wg Dyrektyw 77/452/EWG 

i 0/154/EWG oraz 1129 zaświadczeń o wpisie do rejestru (dane z 44 Okręgowych Izb 

Pielęgniarek i Położnych). 

Spośród osób nie będących obywatelami polskimi wykonującymi zawód w Polsce 

odnotowano 38 pielęgniarek i 9 położnych (dane z 34 Okręgowych Izb Pielęgniarek 

i Położnych). 

 

3. SZANSE WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA 

W systemie opieki zdrowotnej działa wielu świadczeniodawców reprezentujących 

różne zawody medyczne. Koniecznym wydaje się stworzenie określonego podziału zadań 

i kompetencji każdej z grup zawodowych a następnie budowanie zespołów składających się 

z osób posiadających zróżnicowane kwalifikacje i umiejętności. Przez wiele lat występowały 

trudności w ocenie nakładu pracy pielęgniarek. Powszechnie uważa się, że obecnie 

istniejące mechanizmy służące identyfikacji zadań oraz oceny nakładu pracy pielęgniarek, 

pomijają około 40 % nakładu pracy wykonywanej przez personel pielęgniarski. Podczas gdy 
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istniejące mechanizmy okazują się pomocne w identyfikowaniu zadań pielęgniarek, 

większość z nich nie jest w stanie dostarczyć informacji na temat poznawczych/ 

intelektualnych aspektów roli pielęgniarki.   

W ostatnim raporcie ICN (2004) dokonano podsumowania istniejącej sytuacji 

dotyczącej mechanizmów oceny nakładu pracy wykonywanej przez pielęgniarki. Nie ma 

wątpliwości, że takie czynniki jak praca w zespołach składających się z pracowników 

ochrony zdrowia różnych profesji oraz kwestia wkładu członków rodziny pacjenta w opiekę 

nad nim powodują dalsze trudności w dokonaniu oceny zadań i obowiązków oraz nakładu 

pracy pielęgniarek. Jednakże niezaprzeczalnym i gruntownie udokumentowanym faktem jest 

znaczenie profesjonalnych usług pielęgniarskich jako głównego składnika systemu opieki 

zdrowotnej.. Liderzy stowarzyszeń pielęgniarek są świadomi istniejących problemów i 

podejmują liczne działania służące ich rozwiązaniu. Wśród szans współczesnego 

pielęgniarstwa wymieniają:  

 
• wzrost samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych, 

• zwiększenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską z uwagi na systematyczny 

wzrost liczby osób w wieku starszym (wzrost popytu), 

• transformacja systemu kształcenia pielęgniarek i położnych, 

• rozwój badań naukowych, 

• współpraca z organizacjami międzynarodowymi (wymiana doświadczeń), 

• nadzór nad praktyką i wykonywaniem zawodu, 

• wysokie standardy etyczne i moralne stawiane przez samorząd zawodowy, 

• podnoszenie prestiżu zawodów 

 

4. ZAGROŻENIA DLA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA 

Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarek na całym świecie uczestniczą w różnego rodzaju 

inicjatywach służących poprawie sytuacji pielęgniarstwa. Szeroko zawierane porozumienia 

zarówno na poziomie konkretnych placówek opieki zdrowotnej jak i na poziomie krajowym są 

prawnie wiążącymi instrumentami kształtującymi nie tylko prawidłowy rozkład zadań 

i obowiązków pielęgniarek ale również mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. 

Jest jednak jeszcze wiele barier , które stanowią zagrożenie dla rozwoju pielęgniarstwa nie 

tylko w Polsce ale i w wielu krajach Europy. Będą to przede wszystkim zagrożenia: 

• ekonomiczne (niestabilna sytuacja ekonomiczna i organizacyjna systemu ochrony 

zdrowia w Polsce – niskie wynagrodzenie), 

• organizacyjne (pogorszenie warunków wykonywania pracy ze względu na 

zmniejszenie liczby pielęgniarek), 
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• prawne (niespójność prawno – legislacyjna systemu prawnego dotyczącego ochrony 

zdrowia i zawodów pielęgniarki i położnej), 

• medyczne (rozbieżność pomiędzy rozwojem nauk medycznych a możliwościami  

w zakresie doskonalenia zawodowego, niemożność podnoszenia kwalifikacji, 

wycofywanie  się pracodawców z udziału w finansowaniu kształcenia i doskonalenia 

podyplomowego pielęgniarek) 

• społeczne (przemęczenie, zespół wypalenia zawodowego, choroby powstałe 

w związku z pracą, odchodzenie od zawodu, brak awansu zawodowego) 

• brak jednolitych i spójnych założeń systemu ochrony zdrowia w tym zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

 

5. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA 

Wykształcenie pielęgniarek o kompetencjach odpowiadających potrzebom zdrowotnym 

społeczeństw- w kraju, w zintegrowanej Europie i na świecie, pomoże sprostać wyzwaniom 

wynikającym z nowego podejścia do promocji zdrowia, zapobiegania chorobom,  rozwoju 

społeczności, współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów, dostarczania usług 

zdrowotnych blisko miejsc zamieszkania i pracy, oraz równego dostępu do tych usług. 

Realizacja powyższych celów będzie możliwa dzięki: 

 

• Zmianom  zapisów Dyrektywy 2005/36/WE w zakresie uznawania kwalifikacji 

zawodowych polskich pielęgniarek i położnych (zaniedbania) 

• Respektowaniu obowiązujących uregulowań prawnych przez szkoły wyższe 

w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych  

• Finansowaniu z budżetu państwa tzw. studiów pomostowych 

• Zabezpieczeniu środków finansowych na kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych 

• Zmianie polityki kadrowej państwa w odniesieniu do pielęgniarek, położnych 

z uwzględnieniem poprawy warunków pracy i wynagradzania 

• Zagwarantowaniu samodzielnego kontraktowania świadczeń zdrowotnych 

realizowanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej 

i w opiece długoterminowej domowej  

• Zapewnieniu pełnej możliwości realizacji świadczeń pielęgnacyjnych w domach 

opieki społecznej przez pielęgniarki   
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PODSUMOWANIE 

Stworzenie Europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego wyznaczonego Procesem 

Bolońskim i Europejską Strategią WHO kształcenia pielęgniarek i położnych przybliża 

gotowość legislacyjną i systemową w zakresie przystąpienia Polski do UE.  

Jest kluczem do promowania mobilności obywateli, nowych możliwości pracy oraz 

ogólnego rozwoju kontynentu. Należy podkreślić, że na terenie Europy pielęgniarki są 

największą grupą zawodową w sektorze opieki zdrowotnej. Na tym tle polskie pielęgniarki, 

stanowiące blisko 250 tys. grupę zawodową, uzyskują szanse na zmianę swojego statusu 

zgodnie ze statusem obowiązującym w UE zarówno w zakresie wykształcenia, jak 

i wykonywania zawodu.  

Transformacja w systemie kształcenia polskich pielęgniarek zapewni przyszłym 

studentom, a także pracownikom naukowym możliwość korzystania z bogactwa Europejskiej 

przestrzeni szkolnictwa wyższego i jego wartości, takich jak demokracja, różnorodność kultur 

i języka oraz systemów kształcenia na poziomie wyższym. Uzyskujemy wyższy status 

pielęgniarstwa w Polsce, korzystniejsze postrzeganie polskich pielęgniarek w Europie i na 

świecie, a także większe szanse długofalowego rozwoju profesji. 

Należy jednak pamiętać, że to uczelnia zaangażowana w proces kształcenia pielęgniarek 

ponosi odpowiedzialność za wyniki tej edukacji, a wyniki te są i będą starannie analizowane 

przez absolwentów, pracodawców, organizacje zawodowe w kraju i na świecie.  
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AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ NA SLOVENSKU 1994-2004 
Domenik J. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

1. Úvod 
 Kvalita, štruktúra, dostupnosť a financovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) ovplyvňuje 

vo výraznej miere spokojnosť obyvateľov a kvalitu ich života. Výška i spôsob finančných 

prostriedkov určených pre zdravotníctvo často odzrkadľuje ekonomický potenciál štátu i 

dôležitosť zdravia pre spoločnosť.  Spôsob financovania ZS je aj v súčasnosti celosvetovým 

problémom. Najmä z tohoto dôvodu dochádza k reformným procesom v zdravotníctve, 

zvyšuje sa efektívnosť vložených finančných zdrojov, pričom vedecký a technický pokrok i 

schopnosť zdravotníkov sústavne predbieha ekonomické možnosti každého štátu.  

 Jedným z najčastejších a aj najobjektívnejších ukazovateľov výšky financií pre 

zdravotníctvo je % hrubého domáceho produktu (HDP) určeného na financovanie zdravotnej 

starostlivosti (pozri graf na nasledujúcej strane).   

V Európe je možné pozorovať rôznosť spôsobov financovania zdravotníctva i 

rozdielnu výšku financií určených na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Vyspelé a 

ekonomicky silné štáty západnej Európy venujú omnoho vyššie sumy na zdravotníctvo než 

ekonomicky slabé štáty strednej a východnej Európy.  

 

Poznáme tri základné spôsoby financovania zdravotnej starostlivosti: 

1. financovanie formou rozpočtu, z daní, na výkony 

2. financovanie formou zdravotného poistenia, za výkony. 

3. kombinovaný spôsob financovania. 

 

Súčasné prebiehajúce zmeny vo financovaní zdravotníctva vo vyspelých štátoch 

Európy i v USA svedčia to o tom, že neexistuje univerzálny model financovania, a nie je 

žiaden štát na svete, ktorý by mohol byť vo financovaní a organizácii zdravotníctva ideálnym 

vzorom pre ostatné krajiny. Rozsah a kvalita zdravotnej starostlivosti je okrem financovania 

závislá aj od organizácie a  vnútornej štruktúry zdravotníctva, no najmä od kvality zdravotnej 

výchovy a významu zdravia pre štát a jeho občanov.  

 

2.  Štruktúra ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
 

Pod pojmom ambulantná zdravotná starostlivosť rozumieme zdravotnú 

starostlivosť osobe, ktorej stav nevyžaduje neustálu zdravotnú starostlivosť (ZS) v trvaní nad 

24 hodín. 
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Ambulantná zdravotná starostlivosť má tieto formy: 

1. primárna ambulantná starostlivosť - praktický lekár  pre dospelých, praktický lekár  

pre deti a dorast, (obvodný)  gynekológ a (obvodný) stomatológ. 

2. špecializovaná ambulantná starostlivosť - odborné ambulancie  

3. ambulantné pohotovostné služby - LSPP  dospelých, detská, stomatologická. 

4. domáca ošetrovateľská starostlivosť (poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 

doma podľa pokynov lekára – nie je predmetom práce).  

Primárna ambulantná starostlivosť je základná ambulantná preventívna a liečebná 

starostlivosť vrátane sprostredkovania ďalšej odbornej, ambulantnej a ústavnej starostlivosti, 

návštevnej služby, lekárskej služby prvej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci. Poskytujú ju 

praktickí lekári pre deti a dorast, dorastoví lekári, praktickí lekári pre dospelých, 

gynekológovia, stomatológovia a ďalší príslušní zdravotnícki pracovníci. 

 
Počet lekárov v primárnej ambulantnej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1995, 
1998 a 2002 (podľa údajov MZ SR a Asociácie súkromných lekárov): 

 

PRIMÁRNA (VŠEOBECNÁ) AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ 
 

Počty ambulancií  primárnej (všeobecnej) ambulantnej starostlivosti (nie počet lekárskych 

miest. 

 
MINIMÁLNA SIEŤ – NAR.VLÁDY SR č. 751/2004: 
 
PL pre dospelých   1 919,25   GYNEKOLÓG    – VIĎ NIŽŠIE 

PL pre deti a dorast    1 035,04   STOMATOLÓG – VIĎ NIŽŠIE 

Pozn.: 

SK – spolu cca 5000 l.m.  v primárnej sfére   (NL – cca 5 000 GP) 

DRUH AMBULANCIE POČET 
AMBULANCIÍ

1995 

POČET 
AMBULANCIÍ 

1998 

POČET 
AMBULANCIÍ 

2002 

POČET 
AMBULANCIÍ 

2004 

PRAKTICKÝ  LEKÁR 
PRE DOSPELÝCH 

2 208 2 049 2 142 2 217 

PRAKTICKÝ LEKÁR  
PRE DETI A DORAST

1 252 1 219 1 217 1 209 

OBVODNÝ 
GYNEKOLÓG 

414 464 502 544 

OBVODNÝ 
STOMATOLÓG 

2 125 2 300 2 411 2 349 
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Nasledujúci graf zobrazuje percentuáne zastúpenie lekárov primárnej starostlivosti na 
Slovensku ku dňu 31.12.2002. 
 

Percentuálne zastúpenie lekárov 
primárnej zdravotnej starostlivosti 

34%

19%8%

39% Praktický lekár pre dospelých

Praktický lekár pre deti a
dorast
Gynekológ

Stomatológ

 
 

Počet ambulancií a zabezpečenie primárnej ambulantnej starostlivosti na Slovensku 

je možné t. č. považovať za optimálne. Vo všetkých špecializačných odboroch počet 

ambulujúcich lekárov presahuje odporúčaný normatív. Najvýraznejšie sa to prejavuje 

v odbore stomatológia, kde je počet primárnych stomatológov oproti norme vyšší o takmer 

250 lekárskych miest.  

Určité regionálne nerovnomernosti v zabezpečení kvalitnej a dostupnej primárnej 

zdravotnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR riešilo zaradením ambulancií v daných 

špecializačných odboroch do siete zdravotníckych zariadení v tých regiónoch, kde pokrytie 

takýmito službami nebolo dostatočné. Naopak v tých regiónoch, kde zdravotná starostlivosť 

v danom odbore je dostatočne zabezpečená, resp. predimen-zovaná, boli ďalšie ambulancie 

zaraďované do siete iba výnimočne.  

Primárna ambulantná zdravotná starostlivosť sa poskytuje prevažne v neštátnych 

zdravotníckych zariadeniach.  Výnimočne, ak v zariadení vzhľadom na dostupnosť a počet 

poistencov nie je záujem na prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, je 

prevádzkovaná štátnym zdravotníckym zariadením s tým, že štát garantuje primárnu 

zdravotnú starostlivosť.  Proces odštátnenia sa začal roku 1994  prenájmom ambulancií, v 

ktorých lekári na základe platných povolení prevádzkujú neštátne zdravotnícke zariadenia. 

Tento proces v súčasnosti pokračuje privatizáciou nehnuteľného majetku - obvodných 

zdravotných stredísk, polikliník podľa zákona (č. 92/1991 Zb.) o podmienkach prevodu 

majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, a to buď bezodplatným prevodom 

na obce alebo priamym predajom vopred určenému záujemcovi.  
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Sekundárna (špecializovaná) zdravotná starostlivosť (ŠAS) je starostlivosť presahujúca 

rámec primárnej zdravotnej starostlivosti.  

Poskytujú ju odborní lekári – špecialisti a iní vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci. 

 Sieť ambulancií sekundárnej zdravotnej starostlivosti je stanovená počtom lekárskych miest 

na 10 000 obyvateľov, je prehľad udáva nasledujúca  tabuľka (aktuálny stav siete 

špecializovanej zdravotnej starostlivosti a jej porovnanie so štandardom).  

 
V oblasti sekundárnej zdravotnej starostlivosti sú v rámci Slovenskej republiky 

minimálne rozdiely medzi súčasným stavom počtu lekárskych miest a stanovenou 

optimálnou sieťou v jednotlivých špecializačných odboroch.  

Sieť je predimenzovaná v odboroch dermatovenerológia, psychiatria, vnútorné lekárstvo, 

traumatológia, ortopédia, urológia a oftalmológia, naopak nedostatočná je v odboroch 

klinická psychológia, čeľustná ortopédia a gerontopsychiatria. V ostatných odboroch 

môžeme sieť ambulancií sekundárnej zdravotnej starostlivosti považovať za optimálnu.  

 

V tých odboroch, v rámci ktorých je počet lekárov poskytujúcich ZS v danom regióne 

dostatočný, nie sú ďalšie ambulancie zaraďované do siete, môžu však po splnení podmienok 

vykonávať ZS na priame platby (cash).  

 

Do siete sa zaraďujú spravidla ambulancie v takých špecializačných odboroch 

a v tých regiónoch, ktoré nie sú dostatočne pokryté daným typom zdravotnej starostlivosti 

vzhľadom na odporúčané normatívy tvorby siete ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  

 

Sieť ambulancií sekundárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku podľa špecializačných 

odborov 
  

Druh ambulancie 
Norma počtu 

LM na 10 
000 obyv. 

Optimálna 
sieť v počte 

LM 

Aktuálny 
počet LM * Rozdiel 

Aktuálny 
počet 

pacientov   
na 1 LM * 

Anesteziológia a resuscitácia 0,07 37,82 36,51 -1,31 147 974,45

Cievna chirurgia,  angiológia 0,03 16,21 15,97 -0,24 338 293,49

Čelustná ortopédia 0,17 91,84 79,35 -12,49 68 085,03

Dermatovenerológia, detská 
dermatovenerológia 0,40 216,10 275,42 59,32 19 615,67

Diabetológia, detská diabetológia 0,20 108,05 111,01 2,96 48 667,21

Endokrinológia, detská edokrinológia 0,11 59,43 73,97 14,54 73 037,00

Foniatria 0,03 16,21 15,66 -0,55 344 990,23

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 0,33 178,28 189,04 10,76 28 578,86

Gastroenterológia, detská gastroenterológia 0,20 108,05 105,76 -2,29 51 083,08
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Druh ambulancie 
Norma počtu 

LM na 10 
000 obyv. 

Optimálna 
sieť v počte 

LM 

Aktuálny 
počet LM * Rozdiel 

Aktuálny 
počet 

pacientov   
na 1 LM * 

Geriatria 0,06 32,42 32,69 0,27 165 266,04

Gerontopsychiatria 0,02 10,81 2,40 -8,41 
2 251 

061,25

Gynekológia (sekundárna), detská gynekológia, 
sterilita 0,20 108,05 112,03 3,98 48 224,11

Hematológia a transfúziológia 0,10 54,03 59,03 5,00 91 522,06

Chirurgia, chirurgická onkológia, detská 
chirurgia, proktologická ambulancia 0,50 270,13 277,41 7,28 19 474,95

Kardiológia, detská kardiológia 0,25 135,06 152,35 17,29 35 461,42

Klinická biochémia 0,05 27,01 33,50 6,49 161 270,06

Klinická farmakológia 0,01 5,40 4,00 -1,40 
1 350 

636,75

Klinická logopédia 0,13 70,23 79,17 8,94 68 239,83

Klinická onkológia, detská onkológia, 
gynekologicko-onkologická, chemoterapia 0,14 75,64 83,72 8,08 64 531,14

Klinická psychológia, detská klinická 
psychológia 0,20 108,05 88,67 -19,38 60 928,69

Korektívna dermatológia 0,01 5,40 6,03 0,63 895 944,78

Lekárska genetika 0,03 16,21 13,61 -2,60 396 954,22

Lekárska imunológia, detská imunológia, 
alergológia a imunológia, detská alergológia, 
pneumoalergológia 0,29 156,67 162,68 6,01 33 209,66

Lekárska mikrobiológia 0,01 5,40 5,47 0,07 987 668,56

Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 0,03 16,21 15,47 -0,74 349 227,34

Nefrológia, detská nefrológia 0,10 54,03 62,35 8,32 86 648,71

Neonatológia, perinatológia 0,02 10,81 9,88 -0,93 546 816,50

Neurochirurgia 0,01 5,40 2,60 -2,80 
2 077 

902,69

Neurológia, detská neurológia 0,50 270,13 279,20 9,07 19 350,10

Nukleárna medicína 0,01 5,40 2,62 -2,78 
2 062 

040,84

Oftalmológia 0,50 270,13 292,28 22,15 18 484,15

Ortopédia, detská ortopédia, ort. protetika 0,33 178,28 206,00 27,72 26 225,96

Otorinolaryngológia, detská  ORL 0,40 216,10 222,05 5,95 24 330,32

Paradontológia 0,03 16,21 16,31 0,10 331 241,39

Pediatria 0,10 54,03 69,38 15,35 77 868,94

Plastická chirurgia 0,03 16,21 17,23 1,02 313 554,67

Infekčné a prenosné choroby 0,05 27,01 33,34 6,33 162 044,00

Preventívne pracovné lekárstvo 0,02 10,81 13,06 2,25 413 671,29

Psychiatria, detská psychiatria 0,40 216,10 261,33 45,23 20 673,28

Rádiodiagnostika 0,17 91,84 87,52 -4,32 61 729,28

Rádioterapia 0,03 16,21 16,70 0,49 323 505,81
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Druh ambulancie 
Norma počtu 

LM na 10 
000 obyv. 

Optimálna 
sieť v počte 

LM 

Aktuálny 
počet LM * Rozdiel 

Aktuálny 
počet 

pacientov   
na 1 LM * 

Reumatológia, detská reumatológia 0,11 59,43 65,59 6,16 82 368,46

Sexuológia 0,01 5,40 4,90 -0,50 
1 102 

560,61

Telovýchovné lekárstvo 0,05 27,01 25,86 -1,15 208 915,20

Traumatológia, úrazová chirurgia 0,10 54,00 34,06 -19,94 15 861,85

Tuberkulóza, detská tuberkulóza 0,22 118,86 129,09 10,23 41 851,01

Urológia, Uro-gynekológia, detská urológia 0,17 91,84 118,02 26,18 45 776,54

Vnútorné lekárstvo (interné), hepatológia 0,67 361,97 405,79 43,82 13 313,65

Stomatológia, detská stomatológia, stomato-
protetika, stomatologická chirurgia 0,33 178,28 190,09 11,81 28 421,00

SPOLU   4 235,60 4 596,17 360,57 1 175,45
*stav  k 31. 12. 200 normatív – nie verejná minimálna sieť. 
        
SIEŤ  ŠPECIALIZOVAN7CH  AMBULANCIÍ  - NORMA,   STAV,  OPTIMUM   A  VEREJNÁ  MINIMÁLNA  
SIEŤ 
  
DRUH AMBULANCIE NORMA LM 

NA 10000 
OBYV 

OPTIMUM 
LM 

AKTUÁLNY 
STAV LM 

ROZDIEL MINIM SIEŤ 
L.M. NV 

Č. 751/2004 
KARDIOLÓGIA 0,25 135,06 152,35 17,29 160,71 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA 0,05 27,01 33,50 6,49 2,31 

KLINICKÁ 
FARMAKOLÓGIA 

0,01 5,40 4,00 -1,40 3,87 

KLINICKÁ LOGOPÉDIA 0,13 70,23 79,17 8,94 118,49 

KLINICKÁ ONKOLÓGIA 0,14 75,64 83,72 8,08 89,03 

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA 0,20 108,05 88,67 -19,38 166,96 

KOREKTÍVNA 
DERMATOLOGIA 

0,01 5,40 6,03 0,63 1,51 

LEKÁRSKA GENETIKA 0,03 16,21 13,61 -2,60 8,41 

IMUNOLÓGIA A 
ALERGOLOGIA 

0,29 156,67 162,68 6,01 154,76 

LEKÁRSKA 
MIKROBIOLÓGIA 

0,01 5,40 5,47 0,07 –––– 

TH ALKOHOL. A 
TOXIKOMÁNIÍ 

0,03 16,21 15,47 -0,74 9,58 

NEFROLÓGIA 0,10 54,03 62,35 8,32 56,07 

NEONATOLÓGIA (mater.-
fet.med.) 

0,02 10,81 9,88 -0,93 7,86 

NEUROCHIRURGIA 0,01 5,40 2,60 -2,80 6,14 

NEUROLÓGIA 0,50 270,13 279,20 9,07 257,63 

NUKLEÁRNA MEDICÍNA 0,01 5,40 2,62 -2,78 2,10 

OFTALMOLÓGIA 0,50 270,13 292,28 22,15 288,50 

ORTOPÉDIA 0,33 178,28 206,00 27,72 183,28 

OTORINOLARYNGOLÓGIA 0,40 216,10 222,05 5,95 212,83 
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DRUH AMBULANCIE NORMA LM 
NA 10000 

OBYV 

OPTIMUM 
LM 

AKTUÁLNY 
STAV LM 

ROZDIEL MINIM SIEŤ 
L.M. NV 

Č. 751/2004 
PEDIATRIA  (ODBORNÁ) 0,10 54,03 69,38 15,35 35,43 

INFEKČNÉ A PRENOSNÉ 
CHOROBY 

0,05 27,01 33,34 6,33 35,60 

PRACOVNÉ LEKÁRSTVO 0,02 10,81 13,06 2,25 13,92 

PSYCHIATRIA 0,40 216,10 261,33 45,23 244,68 

RÁDIODIAGNOSTIKA 0,17 91,84 87,52 -4,32 ––––- 

RÁDIOTERAPIA (radiačná 
onkol.) 

0,03 16,21 16,70 0,49 12,08 

REUMATOLÓGIA 0,11 59,43 65,59 6,16 71,58 

SEXUOLÓGIA 0,01 5,40 4,90 -0,50 3,80 

TELOVÝCHOVNÉ 
LEKÁRSTVO 

0,05 27,01 25,86 -1,15 3,93 

      
DRUH AMBULANCIE NORMA LM 

NA 10000 
OBYV 

OPTIMUM 
LM 

AKTUÁLNY 
STAV LM 

ROZDIEL MINIM SIEŤ 
L.M. NV 

Č. 751/2004 
TRAUMATOLÓGIA 0,10 54,00 34,06 -19,94 33,34 

PĽÚCNE A TUBERKULÓZA 0,22 118,86 129,09 10,23 146,34 

UROLÓGIA 0,17 91,84 118,02 26,18 104,13 

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO 
(INTERNÉ) 

0,67 361,97 405,79 43,82 363,59 

STOMATOLÓGIA (+ODB.) 0,33 178,28 190,09 11,81 !!!  2461,78 

SPOLU  4 235,60 4 596,17 360,57 7 274,41 

 
3. Financovanie ambulantnej starostlivosti na Slovensku 1994 – 2004 

 
Medzníkom v usporiadaní nových foriem financovania v zdravotníctve bolo zriadenie 

rozpočtovej organizácie - Ústavu pre zavedenie zdravotného poistenia (ÚZZdP) dňom 

01.01.1992 s cieľom vytvoriť praktické predpolie pre povinné všeobecné zdravotné poistenie 

s vybudovaním organizačnej štruktúry, prevzatím vyplácania financií pre zdravotníctvo a 

prípravou kritérií financovania v systéme zdravotného poistenia. ÚZZdP nadväzoval na 

činnosť regionálnych finančných zdravotných správ. Prvým riaditeľom ÚZZdP bol MUDr. 

Peter KRIŽAN, CSc.. 

Od 1.1.1993 bola zákonom NR SR č. 7/1993 Z. z. zriadená Národná poisťovňa (NP) - 

verejnoprávna inštitúcia na vykonávanie zdravotného, nemocenského a dôchodkového 

poistenia. Národná poisťovňa vytvorila tri fondy poistenia - zdravotný, dôchodkový a 

nemocenský. 

 

Zákonom NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení vznikli podmienky pre vznik 

pluralitného systému zdravotného poistenia.  
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Celkové poistné (pre NP)  bolo 46 % - z čoho zamestnávateľ platí 35%, zamestnanec 11% - 

z vymeriavacieho základu. Za ekonomicky neaktívnych občanov - deti, dôchodcov, 

nezamestnaných - platí poistné štát, vymeriavacím základom je v tomto prípade minimálna 

mzda. Poistné sa platí mesačne, osobitne pre každý fond.  Poisťovňa vedie zoznam 

poistencov a prostredníctvom základného fondu zdravotného poistenia  uhrádza náklady na 

potrebnú zdravotnú starostlivosť vrátane nákladov na lieky a zdravotné pomôcky (okuliare, 

ortopedické pomôcky a pod.). 

 

Po vzniku zdravotných poisťovní  a Sociálnej poisťovne boli rozdelené platby do týchto 

inštitúcií, poistné pre zdravotné poistenie bolo 13, 5%, od roku 2003 14%, z čoho 9,5 (10)% 

platí zamestnávateľ a 4% zamestnanec. 

 

Prehľad celkových príjmov zdravotníctva - podľa údajov MZ SR, ŠÚ SR a SLK v rokoch 

1995-2004: (údaje v mld. Sk a v %) v nasledujúcej tabuľke 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
(1) zdroje verejného zdravot- 
      ného poistenia 26,1 35,4 38,4 41,4 43,2 45,2 49,6 54,8 57,8 65,9 

(2) iné zdroje* 5,0 5,6 6,1 6,0 5,7 5,5 6,0 6,0 5,5 4,1 

    verejné zdroje (1+2)  spolu  31,1 41,0 44,5 47,4 48,9 50,7 55,6 60,8 63,3 70,0 

 verejné zdroje prepočítané na  
     cenovú  úroveň  roku 1995 31,1 37,3 38,2 38,4 37,1 34,8 34,0 34,7 33,9 35,0 

     platby od obyvateľstva 1,8 2,6 3,8 4,1 5,4 5,9 6,3 7,0 10,5 14,0 
   celkové zdroje (aj s platbami 
   od obyvateľstva) 32,9 43,6 48,3 51,5 54,3 56,6 61,9 67,8 73,8 84,0 

  celkové zdroje  prepočítané    
  na cenovú úroveň roku 1995 32,9 39,7 41,5 41,7 41,2 38,8 37,9 38,6 39,5 42,0 

HDP (hrubý domáci produkt) 543 606 690 746 845 886 967 1 065 1 160 1 293 

% verejných zdrojov z HDP 5,73 6,77 6,45 6,35 5,79 5,72 5,75 5,71 5,46 5,41 

% platieb obyv.z celk. zdrojov 5,5 6,0 7,9 8,0 9,9 10,4 10,2 10,3 14,2 16,7 

inflačný trend 1,000 1,099 1,164 1,235 1,318 1,459 1,634 1,754 1,867 2,001 

*(príspevky z kapitoly MZ SR, iných orgánov štátnej správy, Národného úradu práce, Sociálnej poisťovne 
a iné, 
% HDP pre zdravotníctvo = bez platieb obyvateľstva)) 
Z tabuľky vyplýva, že: 

- každoročne klesá podiel príjmov zdravotníctva vyjadrené % verejných zdrojov 

z celkového HDP,  

- postupne sa zvyšuje podiel neverejných zdrojov, 

- zvyšujú sa platby od obyvateľstva   

- napriek nominálnemu rastu  príjmov je reálny nárast minimálny: výrazne je znížený 

infláciou a od roku 2002 všeobecnou 19 % DPH (predtým 5 %)  
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Celkové príjmy sú súčtom verejných zdrojov a príjmov z priamych platrieb obyvateľstva.  

 
Výrazný nárast výdavkov v roku 1995 bol spôsobený viacerými faktormi, najmä: 

 

1. zvýšenie výdavkov na primárnu ambulantnú starostlivosť v súvislosti s odštátnením (+1,8 

mld. Sk) 

2. začiatok platenia odvodov zdravotníckymi zariadeniami – zvýšenie o cca 3,4 mld. Sk 

(v roku 1994 boli od tejto povinnosti oslobodené)  

3. výrazným zvýšením nákladov na lieky - nárast o cca 4,0 mld. Sk. 

Vzostup výdavkov v roku 1997 súvisí so zvýšením tarifných platov v zdravotníctve od 

1.5.1997. 
 

Pomerne rýchle zmeny, nestále politicko-spoločenské pomery a  ťažká ekonomická  

situácia majú vplyv aj na dianie v zdravotníctve. Rozsiahle zásahy  v priebehu reformy 

a transformácie zdravotníctva v rokoch 1994 - 2004, výrazné rozdiely odborno-politických 

pohľadov vývoj zdravotníctva spôsobujú stav permanentného nedostatku financií, narastanie 

dlhov a nedofinancovania.  

Naopak  absencia skutočného viaczdrojového financovania, nerešpektovanie cenových 

a nákladových zákonitostí, netransparentnosť a komplikovanosť pravidiel financovania i 

nedostatok politickej vôle riešiť problémy zdravotníctva v duchu európskych tradícií 

s nezdravým akcentom na komerciu a privatizáciu  v zdravotníctve spôsobuje odklad 

riešenia základných problémov zdravotníctva na Slovensku. 

 
FORMY FINANCOVANIE AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

Od roku 1994 doteraz je ambulantná starostlivosť financovaná dvoma základnými spôsobmi 

1. kapitáciou a jej rôznymi modifikáciami – ambulancie PAS okrem stomatológov 

2. financovaním za výkony podľa počtu a ceny bodov – ambulancie ŠAS. 

 

V ambulanciách PAS sú niektoré výkony financované taktiež podľa výkonov – počtu a ceny 

bodov uvedených v zákone o Liečebnom poriadku  (bodovník). Sú najmä preventívne výkony 

a výkony akútnej neodkladnej starostlivosti pre pacientov, ktorí nie sú v trvalej starostlivosti 

u daného praktického lekára.   
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Vývoj nákladov na ambulantnú  starostlivosť v rokoch 1994-2004 

 

Sledovať vývoj nákladov na ambulantnú zdravotnú starostlivosť  je pomerne zložité.  

Percentuálny pomer výdavkov na ambulantnú starostlivosť - primárnu i sekundárnu - z 

celkových výdavkov na zdravotníctvo vykazuje relatívnu stálosť (viď tabuľka – výnimkou je 

rok 1995, kedy došlo odštátnením rozhodujúceho počtu ambulancií primárneho kontaktu 

došlo k výraznému nárastu výdavkov).  

 

Orientačný prehľad výdavkov na primárnu a sekundárnu ambulantnú starostlivosť 
udáva tabuľka (zdroj -zdravotné poisťovne, MZ SR a ŠÚ SR):   
 

ROK 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Verejné zdroje v ZDRAVOT 17,9 21,7 31,1 41,0 44,5 47,4 48,9 50,7 55,6 60,8 63,3 70,0
Úhrada ZP na PAS v mld Sk. 1,2 1,4 3,4 3,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,2 5,2 5,3 5,7
Úhrada ZP na ŠAS v mld.Sk 1,1 1,4 2,1 2,4 3,4 3,6 3,5 3,7 4,8 4,9 5,2 5,7
Výdavky na PAS v % 6,7% 6,5% 10,9% 9,0% 10,6% 10,8% 10,6% 10,5% 9,9% 9,5% 8,9% 8,3%
Výdavky na ŠAS v % 6,2% 6,5% 6,8% 5,9% 7,7% 7,6% 7,2% 7,3% 8,6% 8,1% 8,8% 8,3%
(PAS-primárna ambulantná starostlivosť, ŠAS-špecializovaná ambulantná starostlivosť, ZDRAVOT = 
zdravotníctvo, %PAS, %ŠAS – úhrada  zdravotných poisťovní na PAS a ŠAS z verejných zdrojov v zdravotníctve 
– nie sú započítané priame platby obyvateľstva) 

PRIMÁRNA  (VŠEOBECNÁ) AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ 
 
1993 – kapitácia  (pre lekárov odštátnených ambulancií) 
1997 – kombinácia kapitácie a platby za výkon (bodovník) 
2000 – kapitácia  (pre všetky ambulancie) 
            platba za výkon: preventívne výkony, neodkladné ošetrenie iných pac. 

 
ŠPECIALIZOVANÁ AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ 
 
1993 – paušálna platba za ošetreného pacienta – podľa odborností 
1997 – platba za výkon (bodovník)  
2000 – platba za výkon                                        (+OBMEDZENIE LIMITU/MES.)  
CENOVÝ VÝMER MZ SR: 
Kapitácia:            do   299,00 Sk    (reálne  PAS:  29,00 –  55,00 Sk) 
Hodnota bodu:    do      0,99 Sk     (reálne ŠAS:   0,20 –    0,45 Sk)   

  
DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STROSTLIVOSŤ: platba za výkon 0,19 – 0,99 Sk 
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Uvedené úhrady a výdavky na PAS (vrátane stomatológie) a ŠAS nezahrňujú výdavky na 

vyšetrenia SVALZ objednané lekármi primárneho a sekundárneho kontaktu, náklady DZS, 

náklady na receptové lieky, zdravotné pomôcky a pod. Nezahŕňajú ani priame platby od 

obyvateľstva. 

 

Údaje sú z viacerých aj neoficiálnych zdrojov, podľa rôznych metodík, a preto sa môžu  

objaviť aj iné číselné vyjadrenia spomínaných výdavkov. 

 

 
Pohotovostné služby 
 
Náklady na lekársku službu prvej pomoci (LSPP) i záchrannú zdravotnú službu (ZZS) sú 

hradené formou finančného príspevku za obyvateľov – poistencov na danom spádovom 

území, za výkony – podľa počtu a cenovej hodnoty bodu, i za počet km vozidiel 

pohotovostných služieb.  

 

Nasledujúca tabuľka podáva základné údaje porovnávajúce Slovensko s inými štátmi, a 

predpokladám, že nie je potrebný komentár........ 

 

 

 

Pri celkovom počte lekárov v PAS ( 6350 = cca 6 000 l. m.) a počte lekárov v ŠAS   
(4 600 l. m.) –  t. j. spolu 10 600 l. m.  celkový príjem  cca  10,1 mld. Sk (rok (2002).  
Priemerný príjem na ambulanciu  (1 l. m., rok 2002): 
                                           950 000 Sk/rok  = 79 400 Sk/mes. 
Náklady na ambulanciu: 
prevádzka, mzda + odvody sestry (= 50 – 65 tis. Sk), zostáva  
 

hrubý príjem lekára (1 l. m.) =     15 – 25 000 Sk ( 360 – 600 EUR, 2002) 
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4. Záver  
V uvedenom stručnom prehľade štruktúry, počtu a náčrtu financovania ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti na Slovensku je cieľom poukázať na vývoj tejto zložky zdravotníctva 

a najmä na ťažkú situáciu lekárov a zdravotníkov. 

Pri celkovom počte lekárov v PAS (6350 lekárov zodpovedajúcim cca 6 000 l. m.) 

a celkovom počte lekárov v ŠAS (4 600 l. m.) –  t. j. spolu 10 600 l. m. (lekárskych miest) je 

celkový príjem cca 10,1 mld. Sk za rok (2002) – zodpovedajúci priemerný ročný príjem na 

ambulanciu je 950 000 Sk, čo na jeden mesiac znamená priemerne 79 400 Sk. 

Podľa údajov MZ SR je mesačný príjem podľa druhu ambulancií v rozmedzí  60 – 80 tisíc Sk. 
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Ak len orientačne a prehľadne uvediem nevyhnutné mesačné výdavky spojené s prevádzkou 

ambulancie (nájom a bežná údržba – 10 000 Sk, prevádzkové náklady – voda, teplo, 

elektrina, telefón – 10-15 tisíc Sk, náklady spojené s činnosťou ambulancie – injekčný 

materiál, obväzy, ..., ZP a lieky, informačná technika, prístroje potrebné v ambulancii – 5-10 

tisíc Sk, mzdové náklady na SZP a ostatný zdravotnícky personál (vrátane odvodov) – 25-30 

tisíc Sk, náklady spojené so vzdelávaním a odbornou činnosťou lekára  SZP – 5 000, je 

výsledná suma 55-70 tisíc Sk . 

 
Záver je však zaujímavý a šokujúci – hrubý príjem lekára je  13 – 25 tisíc/mesiac, čo 
reálne zodpovedá čistému príjmu v priemere 10 – 15 tisíc SK  (300 – 400 EUR, kurz 
11/2007)   
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ROZDIELY MEDZI PASTORÁLNOU MEDICÍNOU A BIOETIKOU 
Littva V. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

V súčasnej dobe, ktorá sa vyznačuje mimoriade expanzívnym vedeckým výskumom 

a rozvojom vedy a techniky sa veľmi často stretávame s množstvom polemík dotýkajúcich sa 

prístupu a výskumu a vede, ich využitiu a alternatívnych možnostiach. Na jednej strane je tu 

množstvo zaužívaných postupov a systémov a na druhej strane nové možnosti a iný prístup 

k efektivite ich využitia.  

Z dôvodu neprehlbovania rozporov v chápaní človeka ako celku a vedy je potrebné 

v modernej spoločnostinájsť rovnováhu ale zároveň aj pravdivosť v definovaní miesta 

človeka v rámci jeho existenčných ale aj rozvojových možností. Častokrát sa stretávame  so 

situáciou, keď sa tými istými problémami zaoberajú dva, alebo viaceré vedné odbory a to 

zvlášť také, ktoré majú interdisciplinárny charakter. V starostlivosti o zdravie sa do podobnej 

situácie dostávajú zdravotnícka etika, bioetika, komunitná medicína a  ošetrovateľstvo 

a pastorálna medicína. Zvlášť pokiaľ sa jedná o zabezpečenie a usmernenie potrieb  nielen 

fyziologických, ale ja sociálnych a spirituálnych. Napriek tomu každá zo spomínaných 

vedných disciplín je odlišná. Nebolo by dobré ich navzájom zamieňať, lebo by sa tým nutne 

znehodnotili nielen prístupy k pacientovi, klientovi ale aj samotná vedná disciplína. Ja som sa 

v tomto mojom príspevku zameral na bioetiku a pastorálnu medicínu.  

Rôznorodosť pritom nemusí znamenať negatívnu hodnotu spoločnosti tak ako 

uniformita nemusí zaručovať jej integritu a dobro. Vyznávanie tých istých, 

prípadne podobných hodnôt v spoločnosti však otvára cestu spolupráce a pokojného 

spolunažívania  nielen v bežnom živote, ale aj vo vede a technike. Je len prirodzené, že 

veda a technika hľadá tieto styčné plochy na úrovni vedy a výskumu. V mojej práci chcem 

poukázať na úlohu etiky , prípadne bioetiky vzhľadom na rôznorodosť v spoločnosti a takisto 

na úlohu pastorálnej medicíny vzhľadom na náboženské, dejinné a kultúrne pozadie 

spoločnosti. Bioetiku (etiku1) a pastorálnu medicínu si mnohí ľudia zamieňajú, uvažujúc 

o obsahovej totožnosti. Pravda je však taká, že tieto vedy sa zameniť nedajú. Ich jedinečnosť 

a teda aj nezameniteľnosť a odlišnosť je daná ich rozdielnym prameňom – pôvodom, 

prostriedkami, trvácnosťou i cieľmi. Tieto si vyžadujú aby sme kvôli úplnosti pohľadu 

a vernosti kritickému mysleniu vedeli odlíšiť čo je bioetika (etika) a čo pastorálna medicína. 

                                                 
1 Etika, nebo též teorie chování je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálně 
relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým 
zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby 
prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, 
která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka 
stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. (Dostupné na internete: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika) 
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Definovanie odboru 
Pastorálna medicína  na rozdiel od bioetiky sa zaoberá podrobnejšie  vzťahmi medzi 

biologickým a spirituálnym prežívaním  bytia, ktorým je človej. Nejedná sa len o slobodu 

náboženského vyžitia a satisfakcie. Ide oveľa ďalej. Pastorálna medicína sa zaoberá 

diferenciálnou diagnostikou a kauzálnym liečebným riešením prípadov funkčných aj 

organických ochorení s prípadnými psychickými reakciami, ktoré sú prvotne zapríčinené 

poruchami duchovnej identifikácie.  

Pastorálna medicína je nadstavbový diagnosticko – terapeutický medicínsky odbor 

nad základnými klinickými odbormi interné lekárstvo, neurológia, pediatria a všeobecné 

lekárstvo. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou pacientov s chronickými ale tiež počiatočnými 

progredujúcimi chorobami, ktoré majú vzťah s vnútorným prežívaním náboženského 

povedomia pacienta. Zároveň odkrýva a upravuje  do súladu medicínsky a náboženský 

prístup počas liečby. Jej cieľom je udržať možnú kvalitu života od počiatku života až do 

momentu smrti na základe  vnútorného uspokojenia a na základe predošle menovaného 

súladu2. 

Bioetika je interdisciplinárna veda  (filozofická) skúmajúca morálne konanie 

a rozhodovanie človeka ako tvora poznávajúceho a slobodného. Zároveň sa zaoberá 

morálnymi systémamy ovplyvňujúcimi rozhodnutia dotýkajúce sa života a živých organizmov 

z hľadiska morálnej hodnoty. 

 

Hlavným cieľ 
Pastorálna medicína - odhalenie a kontrola symptómov ochorenia, ktoré vznikli a sú 

ovplyvnené duchovným prežívaním pacienta, ako aj pozitívne ovplyvňovanie 

psychologických, sociálnych a duchovných problémov pacienta a jeho rodiny. 

Bioetika - sa  snaží poukázať na mimoriadne miesto človeka v rámci existujúcich entít 

s využitím slobodného intelektu pre dobro svoje i iných. Vytvára priestor na vznik 

univerzálnych odporúčaní a neskôr zákonov na základe prirodzeného poznania. Je tam 

mimoriadna snaha o konsenzus v oblastiach dotýkajúcich sa zachovani a rozvoja života – 

samozrejme chápaného biologicky. Náboženskej stránky života človeka sa dotýka len 

okrajovo a to v oblasti slobody rozhodnutia pre náboženský život a dosiahnutie  satisfakcie.  

 
Náplň práce 
Patorálna medicína - Hlavnou náplňou nadstavbového odboru je komplexná aktívna 

starostlivosť o chorých ale aj umierajúcich pacientov všetkých vekových skupín a ich rodiny. 

                                                 
2 Citované z materiálu NÁVRH KONCEPCIE ODBORU PASTORÁLA MEDICÍNA, odovzdaného na 
schálenie ministerstvu zdravotníctva SR. Návrh vypracovali: PhDr. Vladimír Littva, PhD., 
doc.MUDr.Gustáv Solár, PhD. a doc. MUDr. Rosina, CSc.v roku 2006. 
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Pastorálna starostlivosť je poskytovaná interdisciplinárnym koordinovaným tímom v rámci 

ambulantnej a ústavnej starostlivosti. Realizuje sa v domácom prostredí, v ambulanciách, 

v denných stacionároch a v lôžkových zariadeniach.  

Bioetika – hlavnou náplňou je tvorba, ochrana, kontrola a dodržiavania komplexných  

etických a morálnych noriem pri výkonoch dotýkajúcich sa života ako celku na našej planéte 

v širšom slova zmysle ale v užšom slova zmysle je to ochrana a dodržiavanie etických  

a morálnych noriem vrátane  ich  vytvárania na základe chápania človeka ako osoby.  

Pastorálna medicína  - potvrdzuje život ako základnú ľudskú hodnotu – ako dar. Z 

toho vychádza aj jej apelácia na zodpovednosť za svoj život a jeho ochranu. Podobne aj 

umieranie považuje za prirodzený proces hodný pozornosti medicíny, pomáha pacientovi žiť 

čo najaktívnejšie až do smrti a samotnú smrť neurýchľuje ani neodďaľuje. Pastorálna 

starostlivosť zároveň ponúka podporný systém rodine zvládať situácie počas choroby 

pacienta a vyrovnávať sa so smútkom po jeho smrti, ako prevenciu proti depresii a iným 

psychosomatickým poruchám. 

Bioetika – vidí hodnotu života v prirodzenej existencii súcien vrámci  poriadku im 

prináležiacom. Život i smrť majú svoje prirodzené miesto vrámci existencie a sú hodny 

ochrany. V tom je podobná  pastorálnej medicíne. Hodnoty sú však určované len na základe  

prirodzenosti. Rodine nedáva  podporný systém  zvládnuť situácie, ale dáva vnútornú stotu 

dodržiavania noriem v konaní ohľadom života.  

 
Metódy odboru 

Pastorálna medicína - V odbore sa uplatňujú všetky základné metódy.  

Prevencia a liečba symptómov zahŕňa predovšetkým poruchy výživy, trávenia a systémové 

poruchy. Pričom berie do úvahy a hodnotí vplyv psychiky, sociálneho prostredia, 

duchovného pozadia, veku, pohlavia, vzdelania, kultúry a etnických zvyklostí. 

Bioetika – neuplatňujú sa všetky základné metódy.  

V bioetike neexistuje  liečebný proces a ani kontrola symptómov. Diagnostikuje len hodnotu 

skutku a rozhodnutia. Týmto spôsobom  kopná preventívne pri rozhodovaní. Prihliada na 

momentálny stav a kultúrne, sociálne, náboženské a iné väzby pri rozhodovaní. 

 

Hlavné úlohy 

Pastorálna medicína -  má najmä nasledovné úlohy: 

a) celkové diagnostické hodnotenie klinického stavu pacienta na základe anamnézy, 

doterajších výsledkov liečby a objektívneho interného vyšetrenia, vrátane vyšetrenia 

diagnostickými prostriedkami odboru, 
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b) zostavenie diagnostického, terapeutického a ošetrovateľského plánu a jeho realizácia 

podľa najnovších vedeckých poznatkov odboru s optimálnym využitím terapeutických 

prostriedkov, 

c) posudková, konziliárna a poradenská činnosť, 

d) prevencia  

e) pozitívne ovplyvňovanie a napĺňanie psychologických, sociálnych a duchovných 

problémov pacienta 

f) psychosociálna a duchovná podpora rodinných príslušníkov počas choroby pacienta i 

po jeho úmrtí, 

g) vzdelávanie, ako aj psychologická podpora pracovníkov odboru, vrátane lekárov 

prvého kontaktu a pracovníkov agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 

h) systematická osveta a zvyšovanie informovanosti laickej verejnosti, podpora aktivít 

dobrovoľníkov, 

i) zabezpečenie optimálneho personálneho obsadenia pracovísk odboru, ako aj ich 

materiálno – technického vybavenia, 

j) spolupráca s domácimi, svetovými a európskymi organizáciami pre pastorálnu 

starostlivosť, hospicovú starostlivosť a tanatológiu. 

Bioetika: 

a) Kontrola a dodržiavanie  noriem pri vykonávaní diagnostického hodnotenia 

b) Kontrola a dodržiavanie  noriem pri zostavení diagnostického, terapeutického a 

ošetrovateľského plánu a jeho realizácii podľa najnovších vedeckých poznatkov toho 

daného odboru s optimálnym využitím terapeutických prostriedkov, 

c) posudková, konziliárna a poradenská činnosť, 

d) pozitívne ovplyvňovanie a napĺňanie psychologických, sociálnych a duchovných 

problémov pacienta 

e) Kontrola a dodržiavanie  noriem pri vzťahoch voči rodinným príslušníkom počas 

choroby pacienta i po jeho úmrtí, 

f) vzdelávanie, ako aj psychologická podpora pracovníkov odboru, vrátane lekárov 

prvého kontaktu a pracovníkov agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 

g) systematická osveta a zvyšovanie informovanosti laickej verejnosti, podpora aktivít 

dobrovoľníkov, 

h) zabezpečenie optimálneho personálneho obsadenia pracovísk  

i) spolupráca s domácimi, svetovými a európskymi organizáciami pre bioetiku  

Sieť pracovísk 
V oboch prípadoch sa realizuje tak, aby zabezpečila kvalitnú a dostupnú starostlivosť 

pre všetkých chorých v rozsahu podmienenom zdravotným stavom populácie.  
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Pracovníci odboru 

Interdisciplinárny charakter odboru pastorálna medicína i bioetika vyžaduje 

koordináciu a účelnú organizáciu riadenia všetkých častí ich činností s cieľom zabezpečiť pre 

chorých pacientov odbornú, dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť.  

Úlohy pastorálnej starostlivosti i bioetiky zabezpečujú: 

a) primári a vedúci oddelení, 

b) lekári s atestáciou I.stupňa  

c) sestry 

d) iní zdravotnícki pracovníci: klinickí psychológovia, liečební pedagógovia, 

e) iní odborní pracovníci v zdravotníctve: kňazi, sociálni pracovníci, ekonómovia, právnici, 

teológovia, ap. 
 

Pracovníci oboch odborov tvoria multidisciplinárnych tím. Lekári medicínskych 

odborov, ktorí sa stanú členmi tímu, metodicky a personálne zabezpečia efektívne využitie 

prostriedkov svojho odboru pre pacientov. Dobrovoľníci sú rovnocennými členmi tímu, ale 

nevykonávajú žiadne z odborných profesionálnych činností.  

Lekár špecializovaný v odbore pastorálna medicína a podobne aj bioetika poskytuje 

zmluvné konziliárne služby pre praktických lekárov, agentúry domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti, pracoviská klinickej onkológie, liečebne pre dlhodobo chorých, geriatrické 

pracoviská, azylové a charitatívne zariadenia. 
 

Výchova a vzdelávanie  

Základné odborné vzdelávanie v odbore pastorálna medicína a bioetika sa na 

Slovensku len pripravuje. V súčasnej dobe je odbor (nie predmet) bioetika na Slovensku 

priradený k odboru aplikovanej etiky a vyucuje sa len na filozofických fakultách. Na iných 

fakultách sa vyučuje len predmet bioetika. Rastie tlak z medzinárodných organizácií, OSN, 

UNESCO, WHO, EU na osanostatnenie sa tohto odboru aj u nás. Vo svete je odbor bioetika 

priradený k filozofickým disciplínam, podobne ako aj medicínska etika, zdravotnícka etika 

a etika v ošetrovateľstve. V rámci globálneho zaradenia patrí pod riadenie UNESCO a nie 

WHO. Odbor pastorálna medicína je pripravený na  schválenie ako samostatný odbor na 

fakultach zdravotníctva pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

V súčasnej dobe sa vyučue len predmet pastorálna medicína na Teologických fakultách od 

roku 1990 a na fakulte Zdravotníctva KU v Ružomberku.  

Vedeckovýskumná činnosť  
Vedockovýskumná činnosť v odbore pastorálna medicína je zameraná predovšetkým 

na hľadanie nových efektívnejších spôsobov liečby. Vedockovýskumná činnosť v odbore 
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bioetika je zameraná predovšetkým na vytváranie nových  noriem konania a rozhodovania 

v rámci  nových efektívnejších spôsobov liečby, biovýskumu a bádania.  

 

Riadenie odboru  

Pastorálna medicína - Odborné a metodické riadenie odboru pastorálnej medicíny by 

malo zabezpečovať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s hlavným 

odborníkom pre pastorálnu medicínu. Hlavný odborník predkladá na Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky návrh na zriadenie pracovísk odboru a spôsob práce 

pracovníkov odboru. Spolupracuje pri príprave smerníc o optimálnej sieti pracovísk odboru a 

smerníc o optimálnej sieti personálneho, priestorového a technického vybavenia odboru. Pri 

plnení svojich úloh sa hlavný odborník opiera o činnosť odborných spoločností: Slovenskej 

lekárskej spoločnosti, stavovských organizácií a iných. Pracoviská, ktoré vedú iní pracovníci 

v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním ako lekári, musia mať súhlas hlavného 

odborníka.  

Bioetika – nespadá pod ministerstvo zdravotníctva. Napriek tomu v rámci rezortu 

zdravotníctva podla zákona č. 576 z roku 2004 existujú Etické komisie, ktoré v rámci 

zdravotníctva plnia  čiastočne náplň práce odboru Bioetika3. Najbližšie k tomu je Centrálna 

Bioetická komisia pri Ministerstve zdravotnictva SR, zriadená ako poradný orgán 

ministerstva. Nakoľko je len poradným orgánom, nemôže splnať komplexicitu prace odboru.  

 
Perspektívy ďalšieho rozvoja odborov 
Úlohy odborov pastorálna medicína i bioetika neustále narastajú vzhľadom na 

diverzifikáciu populácie. Snahou odborov je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov 

v zdravotníctve, koordinácia spolupráce pracovísk, vypracovanie a praktická aplikácia 

štandardných diagnostických a terapeutických postupov jednotlivých odborov. 

Rozvoj odborov je možné aproximovať na svetovú úroveň a skvalitniť rozvíjaním 

medzinárodnej spolupráce. 

Perspektíva odborov spočíva v skvalitnení práce a rozšírení siete pracovísk tak, aby 

zodpovedali súčasne platným štandardom vo vyspelých krajinách a aby bola zaručená 

kvalitná starostlivosť o všetkých chorých pacientov aj na Slovensku.  

 

                                                 
3 Porovnaj: Dostupné na internete - http://www.zdravie.sk/sz/460-20817/Zakon-5762004-zz-o-
zdravotnej-starostlivosti.html 
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SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY PROJEKTOVEJ ČINNOSTI FZ KU 
Komárek K., Lacko A., Květenský J. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

Úvod 
Jednou z hlavných priorít vedy a výskumu FZ je projektová činnosť, ktorá úzko súvisí 

s vedeckovýskumnou činnosťou fakulty. Úroveň vedy musí byť aj medzinárodne 

akceptovaná. Aby sa dalo toto realizovať, fakulta potrebuje erudovaných vysokoškolských 

učiteľov aj vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa musia zúčastňovať na výskumných 

projektoch na národnej a medzinárodnej úrovni. Pri hodnotení súčasného stavu kritériami 

Európskej únie a perspektív projektovej činnosti na FZ KU bolo potrebné do procesu 

výskumných úloh zapojiť aj ďalšie inštitúcie. Medzi vysoko pozitívne hodnotíme aj to, že bola 

podpísaná rámcová zmluva medzi SAV a KU o vzájomnej spolupráci v oblasti vedecko-

výskumnej a projektovej činnosti.  

Do našich vedeckých projektov sa postupne zapájajú ústavy SAV (Spoločenskovedný 

ústav v Košiciach, Parazitologický ústav v Košiciach, Ústav pre výskum srdca v Bratislave). 

V roku 2007 vzniklo na univerzite aj spoločné pracovisko SAV a KU – Pracovisko pre 

výskum prírodne ohniskových nákaz, ktoré už v súčasnosti realizuje prvý spoločný projekt. 

Pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vzniklo v roku 1996  Cyklotrónové 

centrum SR. V roku 2003  sa vytvorilo Pracovisko Nukleárnej medicíny cyklotrónového 

centra SR pri ÚVN v Ružomberku.  

 Vyššie uvedené fakty poukazujú na to, že sa fakulta za krátku dobu dvoch rokov 

svojej existencie postupne etabluje a rozvíja spoluprácu s významnými výskumnými 

inštitúciami a školami. Bez tejto spolupráce by nebolo možné pripraviť ani realizovať kvalitný 

projekt a výskumnú prácu, ktorá s tým úzko súvisí. 

 

1.  Vedeckovýskumná činnosť a štruktúra projektov 

1.1. Štruktúra vedeckých a vzdelávacích  projektov v roku 2007 

 

Vedecké a výskumné projekty riešia problémy z oblasti zamerania výskumu a vývoja 

jednotlivých katedier FZ. Ich praktická realizácia tak postupne zabezpečuje kvalitný rast 

a výchovu pedagogických a vedecko-výskumných kádrov. V tejto časti prezentujeme 

súčasný stav v danej oblasti na fakulte ako aj perspektívy, aktivity a zapojenosť do 

jednotlivých vedeckých úloh.  
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Zoznam projektov výskumu a vývoja financovaný v r. 2007 zo štátneho rozpočtu  

 

Názov projektu 

Identifi- 
kačné 
číslo 

projektu 
podľa 

zmluvy 

Názov 
programu, 

v rámci 
ktorého 
získal 

projekt 
podporu 

Názov 
inštitúcie 

ktorá 
podporu 
poskytla 

Výška 
grantu 

v r.2007 
v tis. Sk 

Zodpovedný riešiteľ  

Neurológia nového 
milénia * 

 3/5034/07 KEGA MŠ SR 471 

prof. MUDr. Daniel 
Bartko, DrSc., FAAN, 
FRSM, FAHA, FESC, 

 

FZ 
KU 

Molekulárna 
epidemiológia 
ehrlichiózy na 

Slovensku 
(EHRLICHIE) ** 

2006/31-
SAV-02 MZ MZ SR 119 

doc. MVDr. Branislav 
Peťko, CSc.  

(PaU SAV Košice) 
Spoluriešiteľ FZ KU 

 

FZ 
KU 

 
 
Stručná charakteristika obsahu projektov 
 
* Od r.1991, tj. 15 rokov nevyšla v SR učebnica neurológie a v histórii SR nevyšla učebnica neurológie, ktorá by 
integrovala všetky oblasti neurovied. Navrhovaná monografia – učebnica predstavuje takýto projekt. Pokryje 
všetky oblasti neurovied:, neuroepidemiológiu, syndromológiu poškodenia nervového systému, klinickú 
neurológiu, neurofyziológiu a patofyziológiu ochorení, neurogenetiku, neuroimunológiu, neuroradiológiu, up-to-
date zobrazovanie, CT, MRI, fMRI, SPECT, PET, microPET a ďalšie. Originalitou budú kontroverzie, 
kvantifikovateľné dg. testy, diagnostické a terapeutické guide-lines, ekonomika neurologických ochorení a 
kvantifikovateľné vyhodnocovanie kvality života (QoL, Disabilita, handicap). Osobitosťou budú nielen známe 
vedecké fakty, ale i nové progresívne trendy(bunková terapia, proton beam technológia, nové trendy v invazívnej 
neuroradiológii, neurochemii a terapii. Vedúci projektu prof. Bartko, medzinárodne uznávaný neurológ 
zmanažoval impresívny list spoluautorov z SR, ČR, Európy a zámorí (celkom 65 autorov).Všetci patria k 
medzinárodne uznávaným neurovedcom. Kniha je venovaná všetkým, ktorý hľadajú nové, neočakávané, majú 
rešpekt k faktom a nedôveru k dogmám. Spoluautorstvo prominentných autorov je garanciou vysokej kvality 
pripravovaného projektu. 
 
** Projekt je prvou pilotnou štúdiou epidemiológie ehrlichiózy-anaplazmózy na Slovensku a prvým projektom 
Spoločného pracoviska SAV a KU pre prírodne ohniskové nákazy. Je zameraný na zistenie výskytu a 
rozšírenia pôvodcu tejto závažnej zoonózy v ľudskej populácii v súvislosti s výskytom a premorenosťou jeho 
špecifického prenášača (kliešťa Ixodes ricinus) vo vybraných modelových geografických oblastiach Slovenska s 
dôrazom na geomorfologickú, klimatickú a hospodársku rozmanitosť krajiny. Odhaľuje rizikové oblasti dané 
ekológiou prenášača v systéme karpatských a panónskych regiónov, definuje rizikové skupiny obyvateľstva 
(profesné, záujmové apod.) a možné cesty prenosu nákazy na človeka. Integruje výskum genetiky, imunológie a 
patogenity pôvodcu nákazy. Projekt je založený na presnej a rýchlej detekcii a typizácii modelových kliešťami 
prenášaných patogénov z rôzneho biologického materiálu pomocou molekulovo-biologických metód s podporou 
dôkazu špecifických protilátok, epidemiologickej a štatistickej analýzy a zhodnotením ekologických a 
bioklimatologických súvislostí. Je realizovaný skúseným tímom: Parazitologický ústav SAV Košice (predkladateľ 
projektu), Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave (spoluriešiteľ), Ústav epidemiológie Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach (spoluriešiteľ) Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (spoluriešiteľ) a 
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (spoluriešiteľ). Je to ideálne prepojenie vedecko-
výskumných a pedagogických pracovísk SAV, univerzít a zdravotníckych zariadení. Efektívne využíva prístrojový 
park a vybavenie riešiteľských pracovísk. 
 
Prehľad projektov podporených Európskym sociálnym fondom na KU v Ružomberku  
 

Názov 
projektu Názov priority Číslo 

opatrenia 
Hlavný 
riešiteľ 

Začiatok 
realizácie 

Plánované 
ukončenie 
realizácie 

Celkový 
rozpočet 
projektu 

(v Sk) 

Finančná 
účasť 
fakulty 
(v Sk) 

Vzdelávanie 
nezamestnaných 
žien v oblasti 

zdravotníctva * 

 Posilnenie 
sociálnej inklúzie 
a rovnosti 
príležitostí na 
trhu práce 

2.2 Ing. Karel 
Komárek,PhD. 1.6. 2006 30.6. 2008 3 133 976 156 699 
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* Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným zameraním na ženy z rómskeho etnika na 
získanie vedomostí a zručností v oblasti ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o novorodencov, 
hygieny a životného štýlu pre výkon práce opatrovateliek a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej 
komunity a sociálne odkázaných občanov v okrese Ružomberok a obci Rudňany. 
 
 
Stručná charakteristika obsahu projektu 
 
Projekt je zameraný na zvyšovanie rovnosti príležitostí zamestnania pre ženy s dôrazom na ženy z rómskej 
komunity v okrese Ružomberok a obci Rudňany. Absolvovanie kurzu, ktorý je predmetom projektu, zvýši 
kvalifikáciu nezamestnaných žien. Kurz, ktorý realizuje odborný garant, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, je zameraný na získanie základných zručností v oblasti ošetrovateľstva, starostlivosti o 
novorodencov, pôrodníctva, hygieny, protiepidemiologických opatrení a zdravého životného štýlu. Vyškolené 
adeptky – odborne spôsobilé sociálne opatrovateľky a asistentky zdravotnej starostlivosti, budú pôsobiť v sociálne 
slabších komunitách, prioritne rómskych, čím sa zvýši zdravotné uvedomenie rómskeho etnika a miera zdravotnej 
prevencie. Partnerom projektu je Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, ÚPSVR Ružomberok a Spišská 
Nová Ves, mesto Ružomberok a obec Rudňany, OZ Zrnko nádeje a Nová rómska generácia. V tomto projektu 
zohráva dominantnú úlohu Katedra ošetrovateľstva pod vedením PhDr. Malíkovej, ktorá koordinuje vzdelávacie 
aktivity projektu a pripravuje jednotlivé tematické prednášky. Nedielnu spoluúčasť má aj Katedra verejného 
zdravotníctva pod vedením MUDr. Domenika, pretože oblasť verejného zdravia úzko koreluje s cieľmi 
a zameraním projektu.   
 

1.2. Štruktúra vojenských projektov v roku 2007 

 
V súčasnosti je pre nás jednou z hlavných priorít spolupráca s Ministerstvom obrany 

SR a Veliteľstvom vojenského zdravotníctva, kde fakulta rieši a realizuje niekoľko rezortných 

úloh v spolupráci s ÚVN Ružomberok, VVP Lešť a Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši. S uvedenými inštitúciami je koordinovaná spolupráca na 

poli vedy a boli podané návrhy na projekty. Pretože uvedené problémy realizovaných 

projektov sú v súčasnosti stále aktuálne vo vojenstve, vznikla spolupráca na vedeckých 

úlohách Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity (FZ KU) Ružomberok s ÚVN 

Ružomberok ako klinického pracoviska Fakulty zdravotníctva cestou Katedry urgentnej 

medicíny a vojenského zdravotníctva, ktorá je na Fakulte zdravotníctva.  

Uvedenú oblasť zastrešuje a koordinuje Katedra urgentnej medicíny a vojenského 

zdravotníctva. 
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Zapojenie Fakulty zdravotníctva KU do projektov Ministerstva obrany SR 

(v spolupráci s Veliteľstvom vojenského zdravotníctva a ÚVN Ružomberok )  

 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ  

Začiatok 
riešenia  

Ukončenie 
riešenia 

Začiatok 
realizácie 

Plánované 
ukončenie 
realizácie 

Celkový 
rozpočet 
projektu 

(v Sk) 
Vnútorné lekárstvo pre 
ošetrovateľstvo  
* SEVY-42-32/2005 

doc. MUDr. 
Anton 
Lacko. CSc.  

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

Neinvazívna funkčná 
diagnostika 
kardiovaskulárnych 
ochorení   
* SEVY-42-33/2005 

doc. MUDr. 
Anton 
Lacko. CSc.  

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

Záťažové (stresoidné) 
situácie vo výučbovom 
procese a ich 
objektivizácia vyšetrením 
autonómneho nervového 
systému  
* SEVY-42-33/2005 

doc. MUDr. 
Anton 
Lacko. CSc.  

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

Prvá pomoc 
v prednemocničnej 
starostlivosti  
* SEVY-42-33/2005 

h. doc. 
MUDr. Milan 
Kolkus. 
CSc.  

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

Nové trendy v nukleárnej 
medicíne * SEVY-42-
33/2005  

doc. MUDr.    
Anton 
Lacko. CSc.  

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

 
 
*Uvedené projekty pod č. SEVY-42-32/2005 a  SEVY-42-33/2005 z 20.7. 2005 boli riešené z vlastných 

zdrojov s podporou Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) Ružomberok  v spolupráci s Vojenskou akadémiou 
v Liptovskom Mikuláši, Katedrou vojenského lekárstva VLA JEP Hradec Králové a  Vojenskou akadémiou v Brne. 
Projekty sú rozšírenou formou spolupráce medzi Ministerstvom obrany SR, Veliteľstvom vojenského 
zdravotníctva, Ústrednou vojenskou nemocnicou a Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
v oblasti vysokošpecifickej pre vojenské zdravotníctvo s dopadom na zlepšenie zdravotného stavu príslušníkov 
Ozbrojených síl SR. 

 
 V súčasnosti pripravujeme ďalšie spoločné aktivity napríklad v oblastiach analýzy 

rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb u mladej študentskej populácie, v oblastiach 

vojenského výskumu pre kadetov na Vojenskej akadémii, analýza stresoidných faktorov, 

fyzická záťaž, ako aj iné aktivity vojenského charakteru pri koordinácii ďalších úloh 

s Veliteľstvom vojenského zdravotníctva v Ružomberku. 

1.3. Prepojenosť a stratégia spoločných pracovísk FZ KU a ÚVN  Ružomberok 

 Stratégie a možnosti kolektívu Fakulty zdravotníctva, prepojenosť, spoločné klinické 

pracoviská a takmer tridsať ročné skúsenosti Ústrednej vojenskej nemocnice v uvedených 

oblastiach dávajú nádej na veľkú progresiu Fakulty zdravotníctva do budúcnosti. Pre 

názornosť uvedieme hlavnú orientáciu obidvoch inštitúcií: 

Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok je moderným pracoviskom v kardiologickom 

výskume na Slovensku. Výskum je orientovaný na kardiologické ochorenia a ich prevenciu 

s pomocou nukleárnej medicíny a s využitím prístrojov na meranie stresoidných situácií 
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s využitím  laboratórnych a ďalších pomocných metód. Riešiteľským kolektívom je aj 

Pracovisko nukleárnej medicíny CC SR pri UVN Ružomberok (vedúci doc. MUDr. Lacko) a 

Katedra biomedicínskych vied (vedúci prim. MUDr. Lesňáková), Katedra urgentnej 

medicíny a vojenského zdravotníctva (vedúci prim. MUDr. Osina), ktorí skúmajú vzťahy 

kardiovaskulárnych ochorení a negatívne účinky stresu na ľudský organizmus. Fakulta 

zdravotníctva využíva dlhoročné tradície a skúsenosti Ústrednej vojenskej nemocnice.  

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku je zameraná v oblasti kardiovaskulárnych 

chorôb na efektívne preventívne opatrenia komplexného charakteru. V ÚVN boli prakticky od 

roku 1970 realizované široké komplexné opatrenia preventívneho charakteru pre mladú 

populáciu, pre populáciu stredného veku a pre staršiu populáciu. Veľmi efektívne boli 

preventívne opatrenia u strednej populácie so znížením úmrtnosti na kardiovaskulárne 

choroby v sledovanej skupine. Tieto výsledky boli opakovane vysoko hodnotené i na 

medzinárodných konferenciách.  ÚVN svojim personálnym, prístrojovým a ďalším vybavením 

patrí v súčasnosti medzi špičkové zdravotnícke zariadenia v SR. 

 Vzájomná prepojenosť a spolupráca odráža aj jednotlivé aktivity s dôrazom na 

kvalitné vzdelávanie, vedeckovýskumnú spoluprácu a progresívny smer našej fakulty. Po 

vytvorení spoločných pracovísk s SAV v jednotlivých oblastiach na národnej a nadnárodnej 

úrovni, prepojenosti s vysokými školami, ktorá sa neustále rozširuje budeme robiť všetko pre 

to, aby sa naša fakulta zaradila medzi popredné školy v tejto oblasti. 

1.4. Štruktúra spoločných  projektov ÚVN a FZ KU Ružomberok 
 
 Ďalšou formou spoluprácou v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania je koordinačná 

činnosť s Ústavom medicínskych vied a vojenského zdravotníctva, ktorý je spoločným 

pracoviskom Ústrednej vojenskej nemocnice a Fakulty zdravotníctva  KU v Ružomberku. Na 

čele s jeho riaditeľom prof. MUDr. Danielom Bartkom, DrSc., FAAN,FESM. FAHA, FESC, 

ktorý je hlavným koordinátorom výskumných úloh v rámci spomínaných inštitúcií fakulta rieši 

projekty nižšie uvedené.  
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Projekty realizované v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku 
V spolupráci s Ústavom medicínskych vied a vojenského zdravotníctva FZ KU 
 

Názov projektu Vedúci riešiteľ Bežné výdavky pridelené 
v r. 2007 – 2010 (v tis.) 

Kapitálové výdavky 
pridelené v r. 2007 (v tis.) 

Srdce a mozog. Ich 
vzájomné vzťahy 

Daniel Bartko, prof. 
MUDr. DrSc., FAAN, 
FRSM, FAHA, FESC, 

3 600 
*900 ročne 0 

 
Stručná charakteristika projektu 

Projekt APVV č.  APVV  0186- 06. Výskumný projekt pre excelentných školiteľov. Projekt bol schválený. 
Pridelený grant 3.6 mil. Sk. V rámci projektu bolo schválené doktorandské miesto a bola prijatá interná 
doktorandka. 
 
Stručná charakteristika obsahu projektu 

Cieľom projektu je analyzovať a korelovať vzájomný vzťah srdca a mozgu a obrátene. Tento vzťah sa 
všeobecne akceptuje, pretože neexistujú patologické procesy izolovane nad krkom lokalizované ale len v spojení 
s patofyziologickými mechanizmami celého organizmu. V danej problematike sa v pravidelných intervaloch konajú 
medzinárodné kongresy v rozličných krajinách sveta, na ktorých sa pravidelne aktívne zúčastňuje zodp. riešiteľ 
projektu (prednáškami, členstvom v Intrn. Advisory Board a funkciou chairmana vedeckého podujatia). Je to 
atraktívny projekt, zaradený v štátnom pláne v priorite PROJEKTY PRE EXCELENTNÝCH ŠKOLITELOV. Na 
jeho riešení sa vynikajúcim spôsobom môžu zúčastniť viaceré pracoviská FZ a UVN.  

 
Na projekte sa zúčastňujú:  

 
a) Ústredná vojenská nemocnica 
b) Ústav medicínskych vied a vojenského zdravotníctva 
c) Fakulta zdravotníctva KU 
d) Cyklotrónové centrum 
e) II. int. klinika FN Bratislava 
 

Názov projektu Vedúci riešiteľ Bežné výdavky pridelené 
v r. 2007- 2009 (v tis.) 

Kapitálové výdavky 
pridelené v r. 2007 (v tis.) 

Epigenetické rizikové 
faktory mozgového 
infarktu 

Daniel Bartko, prof. 
MUDr. DrSc., 
FAAN,FRSM, FAHA, 
FESC, 

9 000 
*3000 ročne 0 

 
Stručná charakteristika projektu 

Jedná sa o multicentrický a multiidisciplinárny projekt. V rámci projektu bude zakúpený prístroj na 
vyšetrovanie vegetatívnej sympaticko-parasympatickej rovnováhy, na dlhodobé monitorovanie EKG a TK.  
 
Stručná charakteristika obsahu projektu 

Cieľom projektu je analýza rizikových faktorov mozgového infarktu, zameraná predovšetkým na 
arteriálnu hypertenziu, metabolický syndróm, homocystein, kyselinu močovú,, lipidové spektrum, predovšetkým 
na velmi atraktívnu problematiku subpopulácie LDL lipoproteínov a ďalšie faktory predovšetkým v oblasti 
genetiky.Za významné treba považovať spoluprácu s SAV a Národným cyklotrónovým centrom v Bratislave 

Projekt APVV č. APVV 0586-06. Pridelený grant: 9,0 mil Sk.  
 
Na projekte sa zúčastňujú: 

a) Ústav medicínskych vied a vojenského zdravotníctva, 
b) ÚVN 
c) Fakulta zdravotníctva KU 
d) II. Int. klinika FN Bratislava 
e) Národné Cyklotrónové Centrum Bratislava 
f) Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Bratislava 
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Zapojenie Fakulty zdravotníctva KU do medzinárodných projektov  
 

Názov projektu Vedúci riešiteľ 
Bežné výdavky 
pridelené v r. 
2007 (v tis.) 

Kapitálové 
výdavky pridelené 
v r. 2007 (v tis.) 

Lipidové spektrum. Subpopulácia LDL 
lipoproteinov, porušená tolerancia glukózy 
u mozgového infarktu a rizikovej populácie 

Daniel Bartko, prof. 
MUDr. DrSc., 
FAAN,FRSM, FAHA, 
FESC, 

3 700 0 

 
Stručná charakteristika projektu 

Medzinárodný projekt INTERREG III A. č. projektu  14 14 02 00032./2006. Pridelený grant:   3.7 mil Sk. 
Jedná sa o medzinárodný, multicentrický a multiidisciplinárny projekt. 
 
Na projekte sa zúčastňujú: 
 

a) Program mozgu, n.f. Brain Program Found, n.f., 
b) Ústav medicínskych vied a vojenského zdravotníctva, 
c) ÚVN, 
d) FZ KU 
e) II. Int. klinika FN Bratislava, 
f)  Národné Cyklotrónové Centrum Bratislava, 
g) Ústav normálnej a patologickej fyziologie SAV Bratislava, 
h) zo zahr. pracovísk: Neurologisches Zentrum, Viedeň, Dept. of Neurology and 

Psychiatry, Regensburg, SRN, Institute of Biochemistry, University of Wuerzburg, 
SRN  

Ide o atraktívny projekt, ktorého realizácia a výstupy môžu znamenať zásadné nové 
poznatky v problematike aterosklerózy. 

 

Názov projektu Vedúci riešiteľ 
Bežné výdavky 
pridelené v r. 
2007 (v tis.) 

Kapitálové 
výdavky pridelené 
v r. 2007 (v tis.) 

Vzdelávanie a zvýšenie kvalifikácie 
poskytovateľov zdrav. Služieb v oblasti 
akreditácie, kvality a moderných prístupov 
k manažmentu v zdravotníckych 
zariadeniach 

Daniel Bartko, prof. 
MUDr. DrSc., 
FAAN,FRSM, FAHA, 
FESC, 

12 000 0 

 
Stručná charakteristika projektu 

Medzinárodný projekt ESF  č. projektu: ESF-ĽO-2006/3.2./01/458 
 
Na projekte sa zúčastňujú: 

 
i) top manažment UVN 
j) pracovníci firmy EMARK 
k) vytypovaní pracovníci v oblasti akreditácie  v zdravotníctve 
l) vytypovaní pracovníci v oblasti manažmentu kvality  poskytovania zdrav. služieb 
m) lektori cudzích jazykov (angličtiny) 
n) v rámci projektu bude zakúpená výpočtová technika pre jednotlivé pracoviská UVN, 

upravená kongresová sála na modernú kongresovú halu s pevne zabudovanými 
dataprojektormi, upravené prednáškové miestnosti na niektorých pracoviskách 

 
Cieľom projektu  je príprava nemocnice pre akreditáciu. Bol vybratý najprísnejší model akreditácie, 

americká JCAI, ktorá je považovaná za lídra v oblasti akreditácie. Akreditácia je legitimácia kvality, UVN má 
ambície získať tento certifikát. V rámci projektu bude pre 240 pracovníkov zabezpečený jazykový kurz 
v angličtine. Pracovníci, podľa funkčného zaradenia (top mannažment, strední manažment a ostatní pracovníci) 
sa zúčastnia kurzov v manažmente, v problematike akreditácie, v implementácii akreditačných procesov do  
počítačovej siete, v počítačovej gramotnosti, v spôsobe komunikácie navzájom a s pacientmi, vo vyhodnocovaní 
a monitorovaní výsledkov procesu zdrav. starostlivosti, spokojnosti pacientov, v zásadách vedeckej práce,  
zásadách prípravy výskumných projektov, prezentácie vedeckých výsledkov, štatistike  atď. 
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Konečným cieľom bude akreditácia nemocnice vo všetkých jej činnostiach. Realizácia tohto procesu 
bude znamenať, že UVN sa stane jedinou nemocnicou v SR, ktorá bude mať certifikát najprestížnejšej 
akreditačnej spoločnosti na svete. To významne zvýši jej kredit a imidž nielen v rámci SR ale i medzinárodne. 

Projekt je naplánovaný na obdobie 89 mesiacov a bude znamenať školenie 4-krát do týždňa. 
 

Záver  
 Potenciál riešiteľského kolektívu sa skladá zo zamestnancov Fakulty zdravotníctva 

KU a Ústrednej vojenskej nemocnice. Kolektív má dlhodobé skúsenosti s realizáciou 

opatrení ako depistážneho charakteru tak aj s efektívnymi opatreniami primárnej, 

sekundárnej a terciálnej prevencie u príslušníkov Armády SR a u obyvateľov v regióne 

Ružomberok. Kolektív z rôznych aspektov študuje aspekty uvedené v jednotlivých projektoch 

so zameraním na kardiovaskulárne ochorenia. Progresívny výskum je integrujúco prepojený 

i na ďalšie pracoviská ako v SR tak aj v ČR a s mnohými domácimi vedeckými inštitúciami (v 

SAV, rezortu školstva a zdravotníctva) a zahraničnými partnermi prostredníctvom domácich 

projektov (ESF, KEGA, APVV, MO a iné) a dvojstranných medziuniverzitných dohôd. Máme 

dobre prepracovanú domácu i medzinárodnú spoluprácu (napr. NIH Bethesda USA, 

Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Lublin a ďalšie 

inštitúcie). 

 Riešiteľský kolektív má spoločné klinické pracoviská v ÚVN Ružomberok a na troch 

konzultačných pracoviskách  v Poprade, Levoči a Košiciach a má výučbové základne 

v nemocniciach spomínaných miest. Oblasť výskumu rizikových faktorov kardiovaskulárnych 

chorôb patrí v súčasnosti k prioritám vedecko-výskumnej činnosti našej fakulty ako aj 

prepojenie na úlohy vyplývajúce z potrieb Ministerstva obrany SR.  
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VÝZNAM OPAKOVANÉHO EEG VYŠETRENIA PRI  GENETICKOM TYPE  
KLASICKEJ CREUTZFELDT - JAKOBOVEJ CHOROBY 

Krajňáková A., Krajňák V. 

Neurologická klinika, Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberoku 

 

Súhrn: Priónové ochorenia, transmisibilné špongiformné encefalopátie (ďalej TSE) 

predstavujú unikátnu kapitolu v oblasti neuroinfekcií. 

Podstatou je špecifický fenomén proteínovej konverzie, kde dochádza k transformácii 

pôvodne fyziologickej, pre cytosol aj neuronálnu membránu potrebnej proteínovej častice 

priónu PrP na patologickú proteínovú časticu prión PrPsc, ktorá je rezistená na enzýmovú 

deštrukciu. 

Abnormný prión potom v centrálnom nervovom systéme spúšťa ireverzibilnú  

patologickú kaskádu, ústiacu do bunkovej smrti . 

Klinicky  sa tento úkaz prejavuje akcelerovaným starnutím mozgu, špecifickým typom 

demencie so strácaním kognitívnych a mnestických schopností a tiež s výskytom somatickej 

neuropatológie ako aj abnormitami v cerebrospinálnom likvore, na MRI náleze mozgu,  

a hlavne na opakovaných elektroencefalografických nálezoch, ktoré sú pre klasický variant  a 

genetický typ Creudzfeld- Jakobovej choroby (CJCH) patognostické . 

EEG zmeny kopírujú zmeny a progresiu klinických prejavov. ochorenia .V pokročilých 

štádiách sa na elektroencefalograme objavujú periodické  difúzne výboje s krátkym 

intervalom, „periodic sharp-interval diffuse discharges, PSIDDs „na tlmenej, plochej 

elektrobáze, patriace do morfologickej skupiny „burst supression patterns„.Pri chápaní EEG 

zmien  je dôležité si uvedomiť, že neuróny, ktorých funkcia už bola narušená, ale zároveň 

v nich pretrváva priechodnosť vzruchu, sú ešte do istej miery životaschopné, tvoria excitačné 

neuronálne zoskupenia, a stávajú sa abnormálne iritabilnými. Dôsledok tohto 

elektrotonického zoskupovania je dezinhibícia rýchleho elektrotonického šírenia a za určitých 

okolností následné synchronizované výboje postihujúce rozsiahle skupiny neurónov. 

 
Kľúčové slová: Creutzfeld Jakobova choroba ,klasický variant, genetický, (familiárny) typ, 

(CJCH), prión, elektroencefalogram, (EEG),dynamická funkcia EEG, elektrotonické 

zoskupovanie, periodické difúzne výboje s krátkym intervalom, PSIDDs na plochej 

elektrobáze, „burst supression pattern“, rozdiely medzi  periodickými výbojmi. 

 
Summary: Prion diseases, transmissive spongiforme encephalopaties (TSE) are a unique 

chapter of diseases in  the field of neuroinfections. 

The principle of them is a specific phenomenon of protein conversion, during which 

a physiologic, and for the cytosol and cell membrane useful protein particle PrP is being 
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converted into undestroyable conformation state, formig thus abnormal protein particle PrPsc 

resistant to enzymatic destruction.  

Abnormal prion  then triggers an ireversible patological cascade inside the central 

nervous system  that follows to the  cell death . 

This phenomenon has its typical clinical picture with an accelerated aging of the 

brain, with the specific type of dementia  with loss of cognition and mnestic capabilities and  

with the serial of somatic neurological signs. 

Paralelly with this clinical picture there are present abnormal findings inside the 

cerebrospinal fliud, MRI specifities and mainly the development of specific 

electroencephalografic  changes which are patognostic for the classical variant, genetic type 

of CJD.  

These EEG development is  dynamic, specific and synchronous with clinical 

deterioration. In the advanced state of the  desease  the periodic  bursts, or periodic sharp-

interval diffuse discharges-PSIDDs, (one type of  burst suppresion patterns) occur. Injuried 

neurons do remain viable under certain circumstances and may become abnormally 

excitable.The consequence of electrical coupling in CJD is permission of the rapid and 

efficient elektrotonic spread of paroxysmal burst discharges, thus facilitating of synchonous 

bursting  from one  large partially injuried neurons population to the another similary injuried 

population.   

 
Key words: Creutzfeld- Jakob Disease, classical type, genetic variant, (CJD), prion, 

electroencefalography (EEG), dynamic function of EEG , electrotonic coupling,periodic short-

interval diffuse discharges, „PSIDDs“, on a supressed electrobase, burst suppression 

pattern, diferences between periodic discharges. 

 
 
Úvod 
 

Prenosné špongiformné encefalopátie (ďalej TSE), ktorých podstatou je tvorba 

abnormnej proteínovej partikuly priónu PrPsc, sú dnes v centre záujmu medicínskej i laickej 

verejnosti.  

Tento intenzívny záujem spôsobila epidémia bovínnej spongiformnej encefalopátie 

hovädzieho dobytka a tiež následne humánne priónové ochorenie – nový variant Jacob 

Creutzfeldovej choroby.(1, 2, 4). 

Podstatou ochorenia je malá proteínová častica, nazvaná prión (5). Fyziologický prión 

tzv. PrP je potrebnou súčasťou bunkového cytosolu ako i bunkovej membrány. Za určitých 

okolností dôjde ku zmene v priestorovom usporiadaní vlánka priónu z fyziologickej izoformy 
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PrPc na abnormnú konformačnú izoformu PrPsc. Táto je rezistentná na proteázy, či inú 

biologickú inaktiváciu, dlie v mozgu a je spúšťačom celej kaskády patologických dejov, na 

ktorých začiatku sú diskrétne zmeny vo funkciách cytosolu a neuronálnych membrán , 

čiastočná porucha funkcie  určitých skupín neurónov, a na konci je bunková smrť. (1, 2, 5). 

Ľudstvo i odborná verejnosť sú fascinované schopnosťou patologického priónu 

prelomiť druhovú bariéru a obliekať tak svoju patogenetickú podstatu do stále 

prekvapujúcejších klinických prejavov u stále nových živočíšnych druhov .(1) 

Jednou z možných príčin tohto unikátneho úkazu je fascinujúca vlastnosť priónu, 

nevyvolávať bunkovú ani humorálnu imunitnú odpovedˇ, takže štandardná imunitná výbava 

geneticky vnímavého jedinca je odstavená na vedľajšiu koľaj , stáva sa slepou a bezbrannou  

(podľa 2 a 5). 

 

Štandardný diagnostický postup pri určovaní CJCH na našom pracovisku 
 

Pre diagnózu genetickej CJCH je okrem typického priebehu a epidemiologicko 

geografickej anamnézy dôležité vyšetrenie: 

1. leukocytu za účelom určenia karyogramu a prítomnosti genetického kódovania 

choroby v podobe mutácie pre prión na kodóne 129 PrP. Krv sa za týmto istým 

genetickým účelom odoberá nielen pacientovi s podozrením na ochorenie, ale aj 

všetkým priamym príbuzným  

2. vyšetrenie cerebrospinálneho likvoru, kde sa musí konštantne nachádzať bielkovina 

nazvaná 14-3-3 pre svoju molekulovú hmotnosť, 

3. MRI mozgu za účelom potvrdenia alebo vylúčenia špecifických zmien v oblasti 

bazálnych ganglií 

4. základné  imunologické vyšetrenie, ktoré býva v norme, 

5. v prípade diagnostických rozpakov je možné realizovať biopsiu mozgu za účelom 

elektrónmiktroskopického hľadania vlákien asociovaných s klusavkou , tzv. SAF, 

6. patologicko anatomický nález post mortem stanoví definitívnu diagnózu CJCH a to 

triádou sekčného nálezu na mozgu: amyloid, spongióza a astrocytárna reakcia, 

z klinického hľadiska a z hľadiska priebehu ochorenia má však nenahraditeľný 

význam 

7. EEG alebo ešte výhodnejše EEG monitorovanie, ktoré ani po rokoch nestratilo 

význam, a poskytuje názorný obraz deteriorácie pacientovej elektrogenézy paralelne 

s postupnosťou deteriorácie klinickej . Je nutné robiť ho často, opakovane, ak je to 

možné  aj viackrát denne, alebo realizovať EEG monitorovanie : 
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Význam opakovania EEG, jeden EEG záznam nikdy nestačí 

EEG je pri klasickej forme CJCH patognostické, na rozdiel od nového variantu CJCH, 

kde EEG nález nemá až taký podstatný význam. Prítomné sú postupne sa zmnožujúce 

periodické výboje v podobe vysokých synchrónnych a generalizovaných ostrých delta vĺn, 

presahujúcich 200-300 μV, na elektrogeneticky inhibovanom pozadí. Periodické výboje sú 

najprv veľmi sporadické.Predchádza im rozpad fyziologickej alfa aktivity, nešpecifické 

pomalé dysrytmie theta až delta. Vždy sú synchrónne. V pokročilejších štádiách ochorenia 

sa objavujú typické periodické výboje ktoré sa s častosťou 700 ms a menej postupne 

zhusťujú. Báza, na ktorej k nim dochádza sa čoraz viac oplošťuje. Preto EEG pacienta 

s podozrením na CJCH treba robiť čo najčastejšie, aby sa dalo pozorovať, ako EEG zmena 

kopíruje  klinické prejavy deteriorácie.(15, 19). 

Prijateľným a v súčasnosti už aj dokázaným vysvetlením je tzv. elektrotonické 

zoskupovanie, „coupling“ (8, 9, 12, 13, 20). Hovorí o tom, že v určitej fáze narušenia 

neuronálnej membrány dochádza k elektrickému splývaniu narušených skupín neurónov, 

ktoré sa prechodne správajú ako kolektívny neuronálny agregát a produkujú 

synchronizované výboje. Majú ešte zvyškovú elektrickú aktivitu, ktorá je pre mozog 

bezcenná  a neurón definitívne vyčerpáva, ale na EEG má charakteristický obraz . 

Elektrofyziologickým dôsledkom bunkovej fúzie, ktorá bola spôsobená čiastočnou 

dysfunkciou neuronálnej membrány vplyvom abnormného priónu, je situácia, kedy 

neuronálne fúzie s dosiaľ zachovanou životaschopnosťou pre  vedenie vzruchu sa začínajú 

správať excitačne.(13, 18, 20).  

Je tomu tak aj pri akýchkoľvek iných poškodeniach nervového systému, kedy včasná 

porucha najprv vzopne excitabilitu chorých štruktúr ponad inhibíciu a vzniká tak nerovnováha 

homeostázy excitácia/inhibícia v prospech excitácie.  

Pomalá nízkovoltážna báza by sa dala vysvetliť nekvalitnou elektrogenézou 

všeobecne ako pri každej nešpecifickej difúznej poruche mozgu (13). 

Periodické výboje na tomto pozadí sú potom výsledkom kontraproduktívnych, 

kolektívnych, zvyškových elektrických paroxyzmov čiastočne zachovaných a čiastočne 

splynutých neuronálnych skupín.(15, 16, 17, 18). 

Ak u pacienta s podozrením na genetickú CJCH nevykonávame denne EEG alebo ho 

nenapojíme na EEG monitor, môže sa stať fatálna chyba v diagnostike prehliadnutím javu, 

ktorý je pre EEG genetickej formy CJCH patognostický. EEG nález svojou dynamickou 

zmenou v čase  paralelne kopíruje  progresiu klinickej symptomatiky, pričom v istom štádiu 

ochorenia sa na ňom začnú objavovať morfy, pomocou ktorých sa dá poznať, že ide 

o genetickú formu CJCH . Ak by sa EEG nasnímalo len  jednorázovo na začiatku ochorenia, 

alebo niekedy v období mimo charakteristickej elektrotvorby mozgu, určite by klinický priebeh 
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pomýlil klinika a pacient by bol stigmatizovaný inou diagnostickou supozíciou. Znamenalo by 

to iný smer v ďalšej diagnostike  a fatálnu chybu pri pokuse o liečbu  niečoho, na čo pacient 

netrpí (1, 15, 17, 18). 

Na začiatku klinických prejavov býva EEG často fyziologické (19), alebo sú prítomné 

morfy, upriamujúce diagnostika na encefalitídu, či niektorý typ neinfekčného 

neurodegeneratívneho ochorenia mozgu. 

Pri skorom záchyte CJCH sa neraz pritrafí aj epileptický paroxyzmus, častejšie 

primárne generalizovaný, menej často sekundárne generalizovaný s fokálnym začiatkom. 

Zvádza  k názoru, že sa jedná o mozog epileptický, či už na podklade idiopatickej epilepsie, 

epilepsie lezionálnej, napríklad  pri hypertenzii a následných zmenách v hĺbke mozgových 

hemisfér, alebo epilepsie súvisiacej s metabolickou encefalopátiou. Jednorázové nasnímanie 

EEG tak falošne fixuje pozornosť na liečbu záchvatov, či metabolickej poruchy a stav sa 

ďalej rieši  podľa príslušného klinického predpokladu. 

V týchto prípadoch sa môže stať, že sa klinik ani nedočká typických EEG morf 

(PSIDDs, periodic short-interval diffuse discharges). Ak pacient v nemocnici alebo doma 

potom zomrie, sekčný nález preukáže CJCH, čo by mohlo spôsobiť nepríjemné prekvapenie 

o to skôr, že sa jedná o špecifický typ transmisibilného ochorenia s potrebou hlásenia 

a s potrebou odberu krvi  blízkym príbuzným. Prostým opakovaním EEG, čo nie je až taká 

nadmerná záťaž štandardne vybaveného neurologického pracoviska, je možné vyhnúť sa 

týmto diagnostickým omylom.  

Pre slovenských pacientov je hrozba  diagnostickej chyby o to väčšia, o koľko sa 

epidemiologické údaje výskytu genetickej CJCH na Slovensku odlišujú od svetových. Kým 

v Slovenskej republike musíme na genetickú formu CJCH myslieť u 75 % podozrivých 

pacientov, v ostatných častiach sveta má genetická CJCH prevalenciu 10 až 15 %.  (1,3). Vo 

svete je výskyt podstatne menší . 

Pre slovenských diagnostikov zaoberajúcich sa genetickou CJCH z toho vyplýva 

axióm – nutnosť opakovania EEG 5 až 7 x častejšie v indikovaných prípadoch,v porovnaní 

s ich mimoslovenskými kolegami .   

Možným vysvetlením takejto diametrálne odlišnej epidemiológie slovenskej genetickej 

CJCH od svetovej genetickej CJCH je fakt, že niektoré oblasti Slovenska s tradíciami 

valašskej kultúry (Liptov, Orava, okolie Rimavskej Soboty) majú odlišné kultúrne, 

hospodárske i geografické špecifiká, vďaka ktorým sa mutácia na kodóne 129 pre prión 

môže lepšie penetrovať a tým aj fenotypicky manifestovať .Dôvodmi sú častá engamia pre 

odľahlé obce, oddelené vysokými horskými masívmi, ďalej možnosť priamej akvirácie 

abnormného priónu PrpSc od oviec, ktorých chov patrí v týchto regiónoch medzi tradičné 

hospodárske obvyklosti. 
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Pri klasickej genetickej CJCH z pohľadu klinického ide o pomaly postupujúcu kortiko-

subkortikálnu demenciu (4, 8, 9, 10, 12). Je spojená s deterioráciou mnézie, kognície, 

symboliky, syntézy myslenia a tiež ide o demenciu subkortikálnu, v oblasti posturálnych 

a chôdzových automatizmov, ktorá sa vyvíja od diskrétneho iritačného štádia so 

sporadickými myoklóniami tela alebo končatinových segmentov, cez stále frekventnejšie 

klonické telové zášklby až po inverziu do štádia inhibičného, kedy nastáva porucha 

ekvilibrity, ataxia, prevažne kombinovaná a to centrálne – cerebellárna až po akinézu 

a neschopnosť samostatného pohybu. Akinéza má svoj zdroj v pokročilej demencii 

subkortikálnej, ale aj v pokročilej demencii kortikálnej s apátiou a abúliou. Všetky tieto zmeny 

je možné vysledovať paralelne na EEG .Ochorenie v priebehu mesiacvov  až týždňov speje 

k neodvratnej smrti. Smrť nastáva najčastejšie ako komplikácia dlhodobej nepohyblivosti 

(bronchopneumónia, septický stav, dekubity, uroinfekcia, embolizácia do pľúcnej tepny 

a pod.). 

 

Úskalia EEG nálezov a diferenciálna diagnostika  
 

Keďže EEG diagnostika pri CJCH okrem určovacej funkcie má ešte aj funkciu 

dynamickú – v čase, súbežne s postupom klinickej symptomatiky, pri podozreniach na určité 

chorobné jednotky je potrebné držať v podvedomí v indikovaných prípadoch i možnosť 

genetickej CJCH. 

Najobvyklejšími zavádzajúcimi chorobnými jednotkami sú: 

1. Epilepsie. Epileptický záchvat sa často vyskytne na začiatku ale aj v priebehu 

ochorenia, má často svoj elektro-korelát na EEG a diagnostikujúceho neurológa 

falošne sugestívne uistí o epilepsii  tým, čo momentálne vidí na klinickom prejave i na 

EEG. Do väčšej hĺbky sa prestáva pátrať.(15, 16, 17, 18, 19). Obvykle však 

refraktérnosť akejkoľvek antiepileptickej liečby privedie diagnostika z prechodného 

zablúdenia na cestu späť. 

2. Demencie. Sú mohutnou kapitolou na rozhraní neurológie a psychiatrie a ich EEG sa 

v začiatkoch môže verne podobať začínajúcej CJCH ešte bez typických periodických 

ostrých výbojov. Najčastejším príkladom takejto demencie býva m. Alzheimer. (7, 8, 

11, 12, 14). Základnou diferenciačnou črtou je však plynulosť klinickej deteriorácie, 

stacionárnosť  EEG, veľmi zriedkavé až neprítomné epileptoidné výboje, iná skladba 

cerebrospinálneho likvoru a iný MRI nález na mozgu.  

3. Encefalitídy. Okrem EEG, ktoré v začiatkoch môže imitovať včasné EEG pri CJCH 

všetky ostatné diagnostické klinické pomôcky, ako aj vývoj symptomatiky, likvor, 

celkový stav, vyšetrenie séra, imunologické vyšetrenie, zápalové parametre, vyvedú 

diagnostika z omylu.  



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  83

4. V súčasnosti sa do popredia dostávajú rôzne závislosti, nezriedka kombinované, 

najčastejšie alkoholizmus, ale aj závislosti na opiátoch. Tieto dlho kopírujú ako 

klinický obraz, tak aj podobu na EEG, kde býva často inhibovaná báza a na nej 

periodické výboje. Obzvlášť typickým je tento EEG nález pri závislostiach od takých 

látok, ktoré skoro navodzujú deterioráciu podobnú ako pri CJCH a zároveň vytvárajú 

na EEG trvalejšie periodické výbojové úkazy tiež podobné ako PSIDDs pri CJCH. Sú 

nimi stimulujúce drogy, opiáty, alkohol, alebo ich kombinácie. 

5. Pri podozrení na nádory mozgu , ktoré vo svojich začiatkoch bývajú izodenzné a teda 

na CT nepostihnuteľné, EEG máva obdobný nález  plochej bázy a periodických 

ostrých generalizovaných výbojov. Z omylu vyvádza MRI nález na mozgu ako aj 

likvorové vyšetrenie. (15,20). 

6. Prekvapujúcu podobnosť s CJCH v incipientnom štádiu máva aj AV malformácia so 

zákerným umiestnením v oblasti kmeňa. Provokuje rovnakú ataxiu, dysekvilibritu, 

výbojovú pohotovosť k tonickým generalizovaným epi záchvatom, na EEG prichádza 

zavčasu plochá a pomalá bazálna aktivita, na ktorej bývajú obojstranné PLEDs, inak 

periodické lateralizované epiletoidné výboje, ktoré pre bilaterálnu symetriu môžu byť 

zdrojom mylného opisu EEG ako PSIDDs (periodické ostré difúzne výboje), typické 

pre CJCH. MRI angiografia však rýchlo  urobí korekciu mylného predpokladu. 

7. Niektoré kardiologické ochorenia vedúce k oplošteniu EEG krivky a nešpecifickým 

abnormitám môžu byť taktiež zdrojom včasných pracovne diagnostických omylov 

Najčastejšie sú to bradyarytmie s poruchou hemodynamiky, salvy extrasystólií, 

u ktorých dochádza ku generalizovaným hypoperfúziám mozgu a tvorbe plochej 

krivky, prípadne  bilaterálnym GPLEDs (generalizované periodické lateralizované 

epileptoidné výboje). Podrobné kardiodynamické vyšetrenia spolu s úpravou EEG 

obrazu po úprave srdcových funkcií však rýchlo zjednajú nápravu diagnózy. 

8. Častou prvotnou chybou pri diagnostike CJCH sú metabolické encefalopátie 

alkoholikov, ktorí na EEG prezentujú plochú krivku a tiež periodické epileptoidné 

výboje. Stacionárnosť EEG, ako aj dôkladné vyšetrenie pečeňového 

a pankreatického metabolizmu však  skoriguje možný omyl.  

9. Postresuscitačné encefalopátie poskytujú klinický obraz podobný CJCH, a na EEG sú 

časté PLEDs alebo PSIDDs, ako súčasti „burst supression patterns“ úseky plochej 

krivky s pravidelnými períódami vysokých ostrých polyfázií. 

10. Z oblasti periodických výbojov má ešte svoje nezastupiteľné miesto subakútna 

sklerotizujúca panecefalitída van Boghaert, vyznačujúca sa periodickými výbojmi typu 

PLIDDs (periodic long-interval diffuse discharges), s výskytom výbojov menej často 

než za 5 sekúnd. Okrem odlišnej časomiery periodických výbojov, aj ostatná klinická 

symptomatika  tak isto ako anamnéza, vek pacientov, vyšetrenie imunologické ako 
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i likvorologické a sérologické, vedú skôr k supozícii na túto chorobnú jednotku než na 

CJCH .  

 

EEG záznamy pacientov s genetickým typom klasického variantu CJCH, ukážky 
 

V ďalšej časti ponúkame niektoré EEG nálezy pacientov s klasickou genetickou 

CJCH , ktorí boli liečení na našom pracovisku. Ich EEG nadobúdali charakteristické znaky 

paralelne s postupnosťou klinických prejavov ochorenia, od rozpadu alfa vigility, 

cez sporadické synchronizované delta dysrytmie až po periodické výboje v tvare vysokých 

delta vĺn, klasikmi nazývané „burst supression patterns“ (13), v terminálnych štádiách 

choroby. Podľa niektorých EEG nálezov bolo s vysokou pravdepodobnosťou možné stanoviť 

diagnózu genetickej CJCH ešte pred jej definitívnym patologicko anatomickým určením. 

Preto EEG patrí stále k nadčasovej a presnej, dynamickej diagnostickej pomôcke, ktorá 

nebola zatiaľ nahradená iným, presnejším elektrofyziologickým ekvivalentom. 
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Vývoj EEG u 52 ročnej pacientky s diagnózou klasického variantu genetickej formy CJCH. 

 

A) 28. 4. 2006           B) 2. 5. 2006 

               
 

C) 3. 5. 2006           D) 17. 5. 2006 

           
 

Klinická symptomatika u pacientky progradovala simultánne s EEG zmenami. Exitus nastal 

6. 6. 2006. 
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Vývoj pri klasickej genetickej CJCH u 47 ročného muža v chronológii 
 

A) 30. 4. 2007           B) 2. 5. 2007 

    
 

C) 4. 5. 2007           D) 11. 5. 2007 

     
 

Vývoj klinickej symptomatiky progredoval súbežne s vývojom abnormálnej morfológie na 

EEG. 15. 5. 2007 nastal exitus pacienta. 
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Vývoj EEG u 64 ročnej pacientky s genetickou formou klasického variantu CJCH 
v časovej postupnosti 
 

A) 4. 6. 1997         B) 23. 6. 2007  

        
      C) 18. 7. 1997 

             
 

Vývoj klinických prejavov taktiež progredoval súbežne s EEG progresiou 
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Diferenciácia EEG vzorcov, ktoré môžu imitovať vývoj EEG ako pri genetickej CJCH 
 

28 ročná pacientka liečená pre závislosť na opiátoch 

 
 

54 ročná pacientka s aneuryzmou na a. basilaris (podoba s včasnými EEG zmenami ako pri 

CJCH) 

 
(EEG nálezy imitujúce CJCH boli zapožičané z publikácie: Z. Vojtěch a kol., Atlas 

elektoenfalografie dospělých, Praha Triton 2006) 
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Diferenciácia EEG vzorcov, ktoré môžu imitovať vývoj EEG pri genetickej CJCH 
 

79 ročný diabetik a astmatik 

 
 

19 ročná pacientka s farmakorezistentnou epilepsiou 

 
(EEG nálezy imitujúce CJCH boli zapožičané z publikácie: Z. Vojtěch a kol., Atlas 

elektoenfalografie dospělých, Praha Triton 2006) 
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Diferenciácia EEG vzorcov, ktoré môžu imitovať vývoj EEG ako pri genetickej CJCH 
 

 

51 ročná pacientka s polymyositídou po resuscitácii 

 
 

23 ročná pacientka so seróznou encefalitídou 

 
(EEG nálezy imitujúce CJCH boli zapožičané z publikácie: Z. Vojtěch a kol., Atlas 

elektoenfalografie dospělých, Praha Triton 2006) 
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Diskusia a záver 
 

Genetický typ klasického variantu CJCH je ochorenie, pri ktorom Slovensko hrá 

významnú úlohu v prevalencii. Je to až 75 %. V porovnaní  so svetovou štatistikou Slovensko 

5-7 násobne prevyšuje častosť výskytu než kdekoľvek inde vo svete.  

Dôvodom tejto zvláštnej epidemiólogie sú minimálne dva faktory : 

a) Lokálne kultúrne, hospodárske a geografické odlišnosti niektorých regiónov 

Slovenska, hlavne tam, kde ešte pretrváva z histórie valašských imigrantov tradícia 

ovčiarstva. Sú to práve tie regióny, ktoré sú hornaté a obce tu vytvorené sú odľahlé, 

predelené strmými horskými masívmi. Takže častosť engamie a tým aj fixácia 

a zvýšená penetrancia mutovaného génu pre prión PrPsc je silnejšia než v oblastiach 

s výraznejšou migráciou obyvateľstva. 

b) Vysoká prevalencia na Slovensku je daná aj dôkladnou záchytnosťou každého 

prípadu vďaka systematickej práci Národného referenčného centra pre priónové 

ochorenia . 

Práve genetaická CJCH, na Slovensku taká častá, si vyžaduje presné a časté EEG 

vyšetrenie, mnohokrát aj viac než jedno snímanie za deň. Dôvodom tohto častého snímania 

je fakt, že práve EEG genetickej CJCH je patognostické, vyznačuje sa periodickými 

zmenami, ktoré nastupujú až po určitom čase v priebehu ochorenia.  

Takže jedno snímanie nestačí, aby bolo možné vyvarovať sa obdobia, kedy v pacientovej 

elektrogenéze boli ostré periodické výboje prítomné, ale EEG sa nerealizovalo. EEG kopíruje 

svojimi zmenami  zmeny v klinickej deteriorácii tohto inak smrteľného ochorenia.  

Súčasná elektroencefalografia operuje s pojmom „periodické výboje na plochom 

pozadí“, v staršom názvosloví „burst suppression pattern“ veľmi často a privlastňuje ju 

mnohým iným nozologickým jednotkám, nielej genetickej CJCH (20).  

Periodické vzorce tvoria skupinu EEG obrazov charakteristických svojím pravidelným 

opakovaním komplexov na abnormnom pozadí. Majú často vysokú amplitúdu- nad 300 μV 

a viac a tiež ostrý tvar. Trvanie jednotlivých vĺn môže byť aj 150 ms a viac Periodické vzorce 

bývajú generalizované, široko distribuované alebo tiež lateralizované EEG krivka mimo nich 

má obvykle veľmi nízku amplitúdu. Striktné odlišovanie jednotlivých periodických výbojov 

vzhľadom na  ich heterogenitu a multifaktoriálnosť je častokrát nemožné. Tieto vzorce sa 

môžu v priebehu choroby ale aj v priebehu samotného EEG záznamu dynamicky meniť 

a striedať so vzorcami neperiodickými, či už  epilepticky špecifickými  alebo nešpecifickými.  

Ich význam na EEG je obrovský. Signalizujú ťažké poškodenia mozgu. Pôvodne sa 

predpokladalo, že ide o úkaz dyskonekcie kortexu a subkortexu ako dôsledok rozsiahlych 

lézií v bielej hmote mozgu. Novšie štúdie však zistili, že môžu vzniknúť ako pri léziách kôry, 

podkôrových oblastí, v bielej hmote, vo všetkých troch tkanivových systémoch naraz, alebo 
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aj, že sa môžu vyskytnúť  sui generis, bez zobraziteľnej lézie, kortexu, subkortexu či bielej 

hmoty.  

V súčasnosti sa na periodické výboje moderná elektroecnefaloigrafia pozerá ako na 

prejav nestabilného interiktálne- iktálneho kontinua. Stále však nie je jasné,nakoľko a v akom 

klinickom stave je daný vzorec prediktorom hroziaceho alebo následkom už prebehnutého 

poškodenia neurónov. (19, 20). 

Rozdelenie periodických výbojov je nasledovné : 

1. Periodické lateralizované epileptiformné výboje (PLEDs) predstavujú najčastejšie 

zachytené periodické vzorce.Zahŕňajú najrôznejšie morfologické prejavy, od 

jednotlivých hrotov, a ostrých vĺn až po polyfázické komplexy trvajúce viac ako 1000 

ms  s amplitúdou nad 300 μV.s rôznou periodicitou  0,3 ms – 4 ms až 8 s. Časté sú 

bilaterálne (tieto vzhľadom na CJCH predstavujú problém). Ďalej sa delia na vlastné 

PLEDs (proper), napr. pri maláciách mozgu, pri bilaterálne sa elektrogeneticky 

prejavujúcich tumoroch mozgu , v rámci vaskulárnych encefalopathií rôzneho typu. 

Ďalej sú to PLEDs + , čo napovedá, že okrem periodického výboja je prítomná aj 

dysrytmia neperiodická .  

2. Tzv. BI PLEDs – bilaterálne nezávislé- independentné PLEDs sú ďalším typom týchto 

periodických morf a ich dôvodom môže byť celá škála klinických ochorení – od 

meziotemporálnej epilepsie, cez hlboko uložené tumory až po cievne abnormity 

mozgu . 

3. Generalizované periodické epileptiformné výboje (GPEDs) sú menej časté. Sem 

patria i burst suppression patterns starších autorov. Morfologicky ide 

o generalizované ostré vlny, hroty, polyspiky,alebo ostré delta vlny. GPEDs delíme 

ďalej na : 

a) Periodické difúzne výboje s krátkym intervalom (PSIDDs). Opakujú sa častejšie 

raz za 4 sekundy. Nachádzajú sa hlavne pri genetickej CJCH (17, 19, 20). Avšak 

môžu byť prítomné aj pri toxických encefalopátiách a tiež pri AIDS ncefalopátii Pri 

CJCH nachádzame obvykle periodické komplexy difúznych ostrých vĺn  či ostrých 

trifázických komplexov s krátkou periodicitou, obvykle 1 sek. 

b) Periodické difúzne výboje s dlhým intervalom /periodic long-interval diffuse 

discharges/ PLIDDs. Ich výskyt je redší, menej často ako za 5 s.Morfológia je 

variabilná , tpické sú pre subakútnu sklerotizujúcu panencefalitídu, v jej prípade 

sa intervaly medzi komplexami predlžujú na 4-30 s. 

Periodických výbojov (GPEDs, PLEDs, PSIDDs, PLIDDs) a k nim pridružených 

nosologických njednotiek klinických je  veľké množstvo .V každom diagnostickom kroku treba 

robiť nové a nové úvahy a v podvedomí niesť ostatné možnosti EEG abnormít.  
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Základnou úlohou pri diagnostike  genetickej  CJCH  je  opakovať EEG a v kontexte 

s progresiou kliniky, s anamnézou  a s ostatnými paraklinickými vyšetreniami  . 

 

Záver 
V práci sa autori pokúsili priblížiť charakteristické črty EEG pri genetickej forme 

CJCH, ktorá má na Slovensku najvyššiu prevalenciu. Ďalej bol stručne podchytený princíp 

špecifickej elektrotvorby a podaná najobvyklejšia diferenciálna diagnostika. K štandardným 

diagnostickým pomôckam patrí aj vyšetrenie  MRI, likvoru, bioptický nález, DNA probanda . 

Pre klinickú prax však opakované EEG ostáva nenahraditeľným  prostriedkom v správnom 

určení klasického variantu, genetickej formy CJCH. 
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BAZÁLNÍ STIMULACE-CESTA K HUMÁNNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ 
Friedlová K. 

INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o., Frýdek-Místek 

 
Klíčová slova: Koncept. Klient. Péče. Pohyb. Vnímání. Komunikace. Strukturalizace. 

Biografie. 

 
Úvod 

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept s více než 

třicetiletou historií. S bazální stimulací jsem se setkala během své několikaleté praxe 

zdravotní sestry na soukromé klinice v Rakousku a na Univerzitní klinice v Mnichově. 

Oslovila mne svou humanitou, individuálním přístupem ke klientovi, integrací příbuzných do 

péče, ale především tím, že jsem zjistila, že i základní ošetřovatelská péče může mít 

terapeutické účinky.  

 
Obsah 

Koncept podporuje v nezákladnější (bazální) rovině lidské vnímání. Každý člověk 

vnímá pomocí smyslů (smyslových orgánů), které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi 

a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Prostřednictvím smyslů vnímá člověk 

sebe sama a okolní svět. Ošetřovatelská péče dle konceptu bazální stimulace podporuje na 

základě sestaveného individuálního plánu péče o klienta vnímání, komunikační, kognitivní a 

pohybové schopnosti. S tím úzce souvisí i saturace potřeb v oblasti udržování a upevňování 

vztahů a v neposlední řadě i emočních potřeb člověka.  

Lidé v těžkých životních situacích s omezenými možnostmi komunikace, percepce a 

lokomoce potřebují strukturovanou péči, která jim umožní integraci do současného života 

s maximálním využitím jejich dřívějších životních návyků a zkušeností. Cílem ošetřovatelské 

péče v konceptu bazální stimulace je pochopit potřeby klienta, porozumět stylu jeho 

komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho 

osobnosti. Vývoj organismu není závislý pouze na daných biologických skutečnostech a 

genetických informacích. Podstatným faktorem je okolní prostředí organismu se svými 

stimuly. Pokud je okolí člověka z jakýchkoli důvodů málo podnětné, dochází k senzorické 

deprivaci. Nedostatečný přísun stimulů podmiňuje nedostatečnou strukturu mozku a tím 

redukovanou schopnost jeho výkonu a následně retardaci vývoje organismu jako celku. 

Kognitivní vývoj si nelze představit bez prodělané zkušenosti s pohybem. Kognitivní 

vývoj zahrnuje vnímání, myšlení, pozornost, rozvoj řeči a také doprovodných emocionálních 

a sociálních procesů. Lidé v těžkých životních situacích (onemocnění, úraz, vrozené 

mentální či somatické postižení) jsou omezeni ve svých komunikačních, a pohybových 
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schopnostech. Motorická deprivace podporuje vznik změn v oblasti vnímání tělesného 

schématu, což následně zhoršuje orientaci v okolním světě. Následkem senzomotorické 

deprivace jsou také sekundární změny v oblasti intelektu. 

Podněty poskytované v péči v konceptu bazální stimulace musí být nadprahové a 

také dobře strukturované. Lidský mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky 

v paměťových dráhách ve více svých regionech, a proto cílenou stimulací uložených 

vzpomínek lze znovu aktivovat jeho činnost. Emoce ovlivňují vnímání, koncentraci pozornost 

a paměť. Příjemné emoce ovlivňují příznivě psychickou aktivitu, pozitivně působí na vnímání, 

jedinec lépe koncentruje pozornost. Rovněž příznivě ovlivňují trvalost stopy paměťové, 

myšlenkové operace probíhají pohotověji a přiměřeněji. Emoce a motivace mají k sobě velmi 

těsný vztah, nelze je od sebe odtrhávat. Spojení emocionálního podnětu s emocionální 

reakcí má dvě úrovně, nižší a vyšší. Podnět nejprve zpracovává thalamus, část thalamu 

vyšle reakce do amygdaly a současně vysílá thalamus vizuální reakce do zrakové oblasti 

mozkové kůry, kde jsou srovnávány s pamětí reprezentací stimulu a informace je tak 

detailněji zpracována. Výsledek tohoto zpracování je vyslán do amygdaly a současně se 

sem dostane i informace o celé situaci z hippokampu. Motivace je nutnou podmínkou 

realizace nějaké činnosti. Zákon motivace patří k základním zákonům učení (4,5). 

Kontinuální stimulace smyslových orgánů dle konceptu bazální stimulace umožňuje 

vznik nových dendritických spojení v mozku a novou neuronální organizaci v jeho určitých 

regionech (6). Tuto skutečnost lze využít v péči o pacienty po traumatických či jiných 

postiženích mozku. Podpora vnímání spočívá v podpoře reprodukce paměťových stop z 

dřívějších vývojových fází. Předpokladem je poskytnutí dostatku adekvátních podnětů, aby 

mohlo dojít k budování neuronálních struktur (1, 2). 

Vývoj člověka je možný jen v sociálně podnětném prostředí. Ve všech životních 

situacích je člověk závislý na interakci se svým okolím. Vjemy z okolního světa a vlastního 

těla jsou zprostředkovány smyslovými orgány. Kůže zprostředkovává somatické vnímání a je 

největším percepčním a zároveň hraničním orgánem mezi vlastním tělem člověka a okolním 

světem. Somatická stimulace podporuje vývoj a fixaci vnímání tělesného schématu a rozvoj 

tělesné identity. Receptory v kůži (Vater-Paciniho tělíska) a také proprioreceptory 

zprostředkovávají vnímání vibrací. Vibrační vnímání umocňuje vnímání tělesného schématu. 

Vestibulární aparát má schopnost určit polohu v prostoru a uvědomit si pohyb a změnu 

pozice a také úzce souvisí se somatickým vnímáním. 
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Bazální stimulace zprostředkovává tyto elementární stimuly prostřednictvím 

propracovaných stimulujících technik, jejichž cílem je poskytnout klientovi dobře 

strukturovanou zkušenost se svým vlastním tělem. Tato zkušenost je základem pro budování 

vlastní tělesné identity, výchozího bodu pro vývoj osobnosti. Lidé po úrazech mozku, děti 

s dětskou mozkovou obrnou, lidé po mozkových cévních příhodách a s jinými neurologickými 

onemocněními, ale také dlouhodobě imobilní pacienti vykazují změny v oblasti vnímání 

tělesného schématu. Neintegrovaná část těla do tělesného schématu má za následek také 

změny v oblasti hybnosti dané části těla, protože pohybu předchází myšlenka na pohyb. 

Imobilita a nečinnost např. z důvodu úrazu, onemocnění či kombinovaného postižení má za 

následek ztrátu vzpomínek na pohyb a změny ve vnímání tělesného schématu.  

Koncept Bazální stimulace podporuje vnímání tělesného schématu a somatické 

vnímání. Jedná se o stimulaci těla, jeho hranic. Do somatické stimulace integrujeme také 

vibrační 
vnímání 

somatické  
vnímání 

vestibulární 
vnímání 

proriorecepce 

vizuální vnímání orální vnímání 
olfaktorické 

taktilně-haptické 
vnímání 

auditivní vnímání 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  98

prvky paměťových pohybových schémat tak, aby pomocí opakovaných činností byla 

podporována plasticita mozku, nejdůležitějším faktorem je včasná rehabilitace. Vnímání 

tělesného obrazu lze ošetřovatelskou péčí cíleně měnit. Při stimulaci tělesného schématu 

v konceptu bazální stimulace klademe důraz na to, aby prováděná stimulace byla současně 

nabízená oběma stranám těla a bylo tak podporováno symetrické vnímání těla a také tělesné 

osy. Kvalita somatické stimulace a její účinnost je závislá na kvalitě doteku, který terapeut 

aplikuje na těle klienta při stimulaci vnímání tělesného schématu. Ruce ošetřujících jsou 

komunikačním médiem a umožňují získat klientovi spoustu informací o sobě samém i 

okolním světě. Doteky ošetřujícího musí být tedy zřetelné a promyšlené tak, aby jejich 

nedostatečná kvalita nevyvolávala v klientovi pocity nejistoty a strachu. Koncept bazální 

stimulace není doteková terapie a nelze ji s tímto pojmem zaměňovat. Koncept bazální 

stimulace ale pracuje s dotekem a klase velký důraz na kvalitu doteku (1). 

Autor konceptu profesor Andreas Fröhlich na základě výše uvedených skutečností 

propracoval systém ucelených stimulujících programů, které jsou podkladem práce v 

konceptu bazální stimulace, jejichž cílem je podpora vnímání, komunikace a hybnosti klientů. 

Jedná se o techniky stimulace somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, 

optické, olfaktorické a auditivní. Tyto techniky zohledňují biografickou anamnézu, 

individualitu a současný mentální i zdravotní stav klienta. Bazální stimulace poskytuje 

klientovi pedagogickou podporu v aktivitách všedního dne a nepoužívá žádných 

nadstandardních pomůcek či přístrojů. Předpokladem pro implementaci konceptu do péče je 

proškolený personál, spolupráce všech členů zdravotního týmu a zapojení příbuzných do 

péče. Neméně důležitým faktorem je plánování strukturované péče, relevantní předávání 

informací, čehož je předpokladem kvalitní profesionální dokumentace. 
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Závěr 

Bazální stimulace je vhodná pro klienty všech věkových kategorií a to na různých 

úrovních péče. Koncept se využívá v intenzívní péči, péči na standardních odděleních, 

v zařízeních pro seniory,  ústavech sociální péče pro děti i dospělé a také v domácí a 

hospicové péči. V oblasti intenzívní medicíny je využitelný v péči o nezralé novorozence, 

dětské intenzívní péči, ale také v péči o dospělé. Pro zdravotnický tým znamená koncept 

bazální stimulace rozšíření svých odborných kompetencí. Při sestavování terapeutického 

plánu se vychází z analýzy klientova mentálního a somatického stavu, jeho zachovalých 

schopností a potřeb.Na základě vývoje stavu klienta a jeho reakcí se pak adekvátně 

přepracovává terapeutický ošetřovatelský plán. Tato samostatná a kompetentní práce 

mnohdy chrání terapeuty před tzv. syndromem vyhoření. Dovolím si také tvrdit, že koncept 

výrazně přispěl ke zvýšení humanizace a kvality ošetřovatelské péče a podpořil také nutnost 

ošetřovatelského výzkumu. 
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STRESOVÉ SITUÁCIE VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE A MOŽNOSTI 
MONTESSORI LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY PRI ICH ZVLÁDNUTÍ A PREVENCII 

Kuberová H. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
 
Abstrakt 

Práca je venovaná vplyvu stresových situácií pôsobiacich na organizmus u klientov 

zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý je psychicky náročný a týka sa celej 

populácie. Prezentovaním motessori pedagogických metód chcem poukázať na tímovú 

spoluprácu a možnosti ošetrovateľstva pri prevencii a zvládnutí stresových situácií 

vznikajúcich vo výchovno – vzdelávacom procese u detí, ktoré sú často príčinou ďalších 

problémov a ochorení aj vo vyšších vekových obdobiach. Poznanie motessori 

pedagogických metód pomôže ošetrovateľstvu a sestrám pri aplikácii prevencie stresových 

situácií u detskej populácie, čím sa tak otvárajú ďalšie možnosti realizácie pedagogiky 

v ošetrovateľstve. V prípade zvládnutia stresových situácií a ich následkov sa centrom 

pozornosti sestry stáva práve aktívna starostlivosť o duševnú pohodu aj v prípade výchovno 

– vzdelávacieho procesu, ktorú môže docieliť viacerými spôsobmi. Moderné ošetrovateľstvo 

reaguje na zmeny týkajúce sa roly profesionálnej, vysoko vzdelanej sestry. Sestry sa svojou 

činnosťou v rámci holistického prístupu ku klientovi a v rámci tímovej spolupráce 

s odborníkmi z radov psychológov a pedagógov môžu výrazne podieľať na skvalitňovaní 

životných podmienok populácie aj v období predškolskej a školskej dochádzky. 

 
Abstract 

This writing is focused on influence of stressful situation at the organism of clients in 

educative process. By presentation of pedagogical Montessori methods I like to underline the 

role of cooperation and new possibility of nursing in prevention during the work with children, 

because the stressful situations can often caused additional health problems in the future. 

Knowledge of Montessori pedagogical methods can help with application of prevention. In 

this way the nurse pays attention to the active take care to provide mental and spiritual 

welfare during the educative process. The modern health care is challenged by the role of 

professionally educated nurse. The nurse as a part of team in cooperation with psychologist 

and pedagogue participates to achieve better life condition in the time of elementary 

education.  

 

Kľúčové slová: Stres. Montessori pedagogika a liečebná pedagogika. Normalizované dieťa. 

Kvalita života. 
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STRESOVÉ SITUÁCIE VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE  
Vonkajšie vplyvy i vnútorný stav organizmu určujú stav pohody a spokojnosti, tým aj 

pocit a reálnu prítomnosť zdravia. Tieto skutočnosti ovplyvňujú jednotlivé činnosti človeka. 

Patrí sem okrem iného aj výchovno - vzdelávací proces, ktorý sa vzhľadom na jeho 

dominantné postavenie v živote človeka dostáva do centra pozornosti viacerých vedných 

disciplín. Záťažové situácie výchovno - vzdelávacieho procesu .môžu negatívne ovplyvniť 

jeho úroveň a rovnako aj zdravie osôb priamo zúčastnených na tomto procese. Učitelia 

i žiaci tak môžu podliehať stresorom, ktoré súvisia s učivom a jeho náročnosťou, 

hodnotením, životnými istotami a ďalšími situáciami. Negatívne dôsledky stresu znižujú 

nielen úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, ale môžu byť príčinou vzniku mnohých 

chorôb u študentov i učiteľov. (Mayerová, M .,1997.) 

Výchovno – vzdelávací proces je veľmi náročný a závažným stresorom je značný 

stupeň zodpovednosti za kvalitný a presný výkon, ktorý sa vyžaduje od zúčastnených osôb. 

Zodpovednosť môže vyvolať pocity obáv, neistoty, úzkosti a napätia, ktoré sa neskôr 

premietnu do porúch fyziologických funkcií. Rozpor medzi nárokmi a schopnosťami tieto 

nároky splniť, tiež ich vnútorné prežívanie má vplyv na psychiku. Človek prežíva záťaž 

dovtedy, kým sa mu ju nepodarí zvládnuť, odstrániť jej zdroj a tak zmierniť prežívanú 

nepohodu. Tieto pocity bezmocnosti a bezradnosti ďalej prispievajú k rozvoju syndrómu 

vyhorenia Všetko akoby stratilo svoj zmysel, človek sa mení v depresívnu osobnosť, ktorá 

stráca vlastnú sebadôveru a časom sa môže ocitnúť v roli pacienta potrebujúceho odbornú 

pomoc.  

V posledných desaťročiach zaznamenávame v populácii postupný nárast počtu detí 

s poruchami učenia a správania, alebo aj s inými problémami spojenými s odmietavým 

postojom k učeniu vedúcim k vzniku vážnych stresových situácií a školských fóbií. Podľa 

Gejdoša v oblasti výchovno – vzdelávacích problémov vo svojej práci konštatuje, že 

najväčšie percento učiteľov, 28,57 % má požadované informácie na postačujúcej úrovni vo 

veku do 30 rokov. Nepostačujúca úroveň informácií o poruchách učenia sa najviac vyskytla 

u učiteľov vo veku 50 rokov a viac,  t. j. 50 %. 

 
ÚLOHA OŠETROVATEĽSTVA PRI ZACHOVANÍ A OBNOVE ZDRAVIA 
 Prioritnou úlohou ošetrovateľstva je zachovanie a obnova zdravia obyvateľstva, ktoré 

je významnou podmienkou pozitívneho fungovania každej ľudskej bytosti a jedným 

z najvšeobecnejších úsilí človeka zabezpečiť si v živote určitý stupeň pohody a spokojnosti. 

Málokto si však uvedomuje, že zdravie je neopakovateľnou hodnotou, darom, ktorý si musí 

chrániť po celý život zodpovedným prístupom k sebe samému. V pocite spokojnosti sa 

odráža aj určité rozumové hodnotenie jednotlivých stránok svojho života, alebo života 

vôbec.(Diener, E. 1999, s. 4-8.)  
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Značný význam pri utváraní a rozvíjaní schopnosti dosahovať pocity pohody 

a spokojnosti má sama osobnosť človeka. K ďalším významným činiteľom, ktoré majú vzťah 

k subjektívnej pohode a spokojnosti, patrí schopnosť aktívne sa prispôsobovať životným 

podmienkam a situáciám, hlavne schopnosť zvládať záťažové situácie účelným a emočne 

vyváženým spôsobom (schopnosť pružnej adaptácie a adjustácie).(Zikmund, V., 2000).  

Uvedené skutočnosti sú už dlho predmetom rôznych výskumov. Výskum vplyvu 

psychických a sociálnych činiteľov na fyziologické funkcie sa dlhú dobu zameriaval na to, 

ktoré z týchto činiteľov majú negatívny vplyv na zdravie a akými mechanizmami prispievajú 

k vzniku a rozvoju chorôb. Typickým príkladom je výskum pôsobenia stresu. Stres môže mať 

negatívne, ale niekedy i pozitívne dôsledky. Sociálne väzby a vzťahy sa niekedy nazývajú 

sociálny imunitný systém.(Zikmund, V. 1992).  

Zistilo sa, že ľudia, ktorí neboli schopní zvládať rozličné záťažové situácie v živote 

účelným spôsobom, pred začiatkom klinických prejavov niektorých chorôb (bronchiálnej 

astmy, koronárnej choroby srdca, vredovej choroba žalúdka, atď.) vykazovali v uvedených 

situáciách výrazne rušivé afektové reakcie alebo zlyhania. Títo ochoreli na spomenuté 

choroby vo výrazne mladšom veku, ako tí s dobrou schopnosťou zvládnuť životné záťaže. 

(Zikmund, V., 2000).  

Toto všetko ovplyvňuje jednotlivé činnosti človeka. Patrí sem okrem iného zvýšená 

záťaž pôsobiaca v psychicky náročných povolaniach. V neposlednej rade sa to týka každého 

človeka v čase keď je zapojený do výchovno – vzdelávacieho procesu, čím je vystavený 

vysokým psychickým nárokom. Podobne, ako sa môžu záťažové situácie zúčastňovať na 

vzniku niektorých ochorení, môžu negatívne ovplyvniť i úroveň výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Takouto záťažovou situáciou je stresový podnet spojený s neistotou pri hodnotení 

výsledkov učenia a inými situáciami vyžadujúcimi od učiacich sa plné sústredenie. Vo 

výchovno – vzdelávacom procese, pokiaľ je človek vystavený neustálemu psychickému 

napätiu sa často vyskytujú záťažové situácie (stresové situácie), ktoré negatívne môžu 

ovplyvniť zdravie a tým konečný efekt ľudskej činnosti. 

 
PEDAGOGIKA BEZ STRESOVÝCH SITUÁCIÍ – PEDAGOGIKA A LIEČEBNÁ 
PEDAGOGIKA M. MONTESSORI 
 Mária Montessori sa narodila v roku 1870 v Taliansku a zomrela v roku 1952 v 

Holandsku. Vyštudovala Strednú prírodovedecko – technickú školu, neskôr úspešne ukončila 

štúdium prírodných vied a v roku 1896 medicínu. Pracovala ako asistentka v ústave pre 

choromyseľných, kde dospela k poznaniu, že stav týchto detí možno zlepšiť špeciálnymi 

pedagogickými opatreniami. V rovnakom období došlo k zrodeniu Montessori – pedagogiky. 

Ako docentka sa zaslúžila o založenie vzdelávacieho inštitútu pre učiteľov v Ríme, Národnú 

ligu o výchove postihnutých detí a otvorenie medicínsko – pedagogického inštitútu na 
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vzdelávanie učiteľov postihnutých. Pokračuje v štúdiu pedagogiky, antropológie a 

experimentálnej psychológie. Prednáša antropológiu a biológiu na Pedagogickom inštitúte 

Univerzity v Ríme. Venuje sa vyučovaniu a špeciálnej metóde pozorovania a výchovy 

slabomyseľných detí. 

Praktické skúsenosti nadobudla aj zásluhou založenia „Domu detí“(Casa dei bambini) 

v San Lorenzo. Dospela k poznaniu, že deti sú iné a spontánnosť sa stáva hnacou silou 

vývinu. Pri ich pozorovaní sa zaoberala slobodou dieťaťa, jeho senzitívnymi obdobiami, 

prácou ako potrebou, opakovaním, koncentráciou (polarizáciou pozornosti), „normalitou“ 

dieťaťa, chválou a pokarhaním, poriadkom, slobodou a disciplínou, tichom, cvičeniami 

praktického života, zmyslovým materiálom, rečou, matematikou a kozmickou výchovou. M. 

Montessori, bola nositeľkou podnetných myšlienok vo výchove: „Pomôž mi aby som to 

dokázal sám“  a tiež: „Aký zázrak, že zlo sa stratí, ako náhle nie je dôvod k vzdorovitosti, keď 

ponúkneme dieťaťu správny prostriedok k jeho vývinu a plnú slobodu“ (Schulz – Benesch, 

O.1991, s. 102). 

 

METÓDY MONTESSORI PEDAGOGIKY A LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY 
V prvých rokoch života sa odohrávajú rozhodujúce dozrievacie procesy, ktoré sú 

určujúce pre celý ďalší život. Výchova je podľa Montessoriovej vzájomný dialogický proces. 

„K výchove dieťaťa musí vychovávateľ pristupovať s láskou.“(Montessori,M. 1998, s 98). 

Výchova je podľa nej „kontakt duší“, pozornosť a sympatia. Deti sa chcú učiť a rozvíjať, chcú 

robiť veci samé. Montessoriová popisuje, že deti sa môžu venovať intenzívne a 

koncentrovane iba jednej veci. Polarizáciu pozornosti popisuje ako sústredený proces 

učenia, ktorý potrebuje slobodnú prácu, ako situáciu komplexného učenia. Deti považuje za 

aktívnych pozorovateľov, ktorí si vytvárajú svoj vnútorný obraz sveta. Zdôrazňuje, že 

predovšetkým počas prvého roka života sú veľmi „otvorené“ okoliu, ich duch „absorbuje“ 

podnety z okolia. Pre zachovanie týchto podmienok je potrebné, aby bola vytvorená dôvera 

vychovávateľa v dieťa. Každý človek a zvlášť dieťa, potrebuje pre svoj vývin priestor. 

Neustála kontrola produkuje stres, agresivitu alebo pasivitu. 

V predškolskom veku je zaznamenané hlavné obdobie prirodzenej túžby a záujmu 

učiť sa v omnoho väčšej miere, než by sme si mysleli. Nervové štruktúry sa vyvíjajú a 

stabilizujú práve v tomto časovom období, čo má veľký význam pre celú ďalšiu životnú cestu 

človeka. Táto nezvyčajná schopnosť mozgu zodpovedá zvláštnej pripravenosti na učenie, 

prejavujúca sa ako zvedavosť a túžba po poznaní. Kvalita sa nestráca ani keď sa učí z chýb. 

Deti sa učia s ľahkosťou, neunavia sa koncentrovanou prácou. Zaoberajú sa trpezlivo jednou 

vecou, resp. cvičia tak dlho, kým činnosť neovládajú, doprajú si toľko času, koľko potrebujú, 

prostredníctvom mnohých opakovaní dochádza k upevňovanou vedomostí. Deti sa dokážu 

rýchlo nadchnúť a sú veľmi zvedavé. Hlavné je to, že sa učia z vlastného vnútorného 
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popudu, vlastnou aktivitou, ktorá je základom jeho vývinu. Vlastný rytmus, seba regulácia 

resp. seba organizácia dieťaťa nám ukáže cestu. Učenie prostredníctvom zmyslov, motoriky, 

rozvoja ruky a uchopenia je pokračovaním duševného vývinu. Nové skúsenosti nadväzujú na 

už získané. Deti spoznávajú pravidlá, triedia rôzne predmety podľa princípov, zvnútorňujú 

reč svojho okolia a otvárajú v jednotlivých fázach rôzne „okná učenia“, t.j. v zodpovedajúcom 

veku vykazujú rôznu citlivosť a záujmy. Dieťa a jeho schopnosti sa rozvíjajú na základe jeho 

aktívneho spolupôsobenia s prostredím.  

Výchovných chýb sa dospelí dopúšťajú vtedy, ak je dieťaťu odopieraný aktívny 

kontakt s prostredím a tak dochádza k ireverzibilným poruchám mozgu. Pokiaľ sa v súlade s 

vývinom dieťaťa snažíme dodržiavať správne zásady a aplikujeme montessori výchovné 

metódy v krátkom čase dochádza k normalizácii dieťaťa, dokonca aj v prípade 

hyperaktívnych detí, detí s poruchami učenia a tiež v prípade mentálne retardovaných 

dochádza ku kvalitatívnemu zvýšeniu ich úrovne. Normalizované dieťa je otvorené 

pripravenému prostrediu, vie si z neho vybrať činnosť, ktorá zodpovedá jeho potrebám. Dieťa 

aj terapeut hľadajú materiál, ktorý im zaručuje úspech, či istotu, ktorý o kúsok prekračuje 

schopnosti dieťaťa. Pozorovaním a nepriamym vedením dieťaťa možno zostaviť prostredie, 

ktoré dieťa prijíma a oslovuje ho. Pri pozorovaní je potrebné sledovať vývinovú úroveň 

dieťaťa, jeho záujmy, záľuby, kontakt a interakciu s inými deťmi, problémy v interakcii s inými 

deťmi, strachy, problémy s určitým materiálom, správanie pri chôdzi, koncentráciu a 

trpezlivosť, vývin reči a radosť z rozprávania, stravovacie návyky a rodinné pozadie. 

Pripravené prostredie je hlavným predpokladom fungovania montessori pedagogiky, preto je 

úlohou vychovávateľa pripraviť vhodné prostredie, hľadať materiály, ktoré zodpovedajú 

vývinovej úrovni dieťaťa a stimulujú ho. Pripravené prostredie je obrazom pokoja a 

vyrovnanosti ovplyvňuje správanie dieťaťa i dospelého. Formuje vzťah k práci a spôsob 

správania sa počas práce, sociálne správanie a citlivosť pre krásu a harmóniu. Správne 

pripravené prostredie má štruktúrovane usporiadané materiály, od ľahkých k náročným, od 

konkrétnych k abstraktným. (Zelinková, O. 1997). 

Každý materiál má svoje určené miesto (podnos, košík), je čistý a úplný. Farba je 

kľúčom k poriadku. Dohľad a dostupnosť materiálu podporujú túžbu zaoberať sa ničím 

novým a zaujímavým. To je dôležité hlavne pre malé a telesne postihnuté deti. Obmedzený 

počet materiálov vedie k sociálnym kontaktom, podporuje reč, popis problému a deti sa 

orientujú na činnosť iných detí prizeraním, či čakaním sa vytvára kompromis pri splnení 

priania nasledujúci deň, zrieknutím sa okamžite sa zaoberať materiálom, ktorý má druhé 

dieťa. Prizeranie a pozorovanie je nepriamym učením. Dieťa berie ohľad na prácu iných, 

rešpektuje iných, čím sa trénuje trpezlivosť. Kompromis je príprava na život v demokracii, 

posilňuje sa vôľa a empatia. Kontrola chýb je uložená v materiáli. Dieťa nezávisle od 

dospelého príde samo pri práci na chybu, či nesprávnu manipuláciu. Mária Montessori kládla 
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veľký dôraz na výzor a správanie dospelého, ktorý je vzorom pre deti, ktoré napodobňujú 

jeho vystupovanie, správanie, výzor, mimiku, gestikuláciu, slovnú zásobu. (Hainstock, G. 

1999). 

Vychovávateľ si musí byť toho vedomý. Sprostredkúva spojenie medzi dieťaťom 

a prostredím, je mu sprievodcom pri prenikaní do usporiadaného sveta, pomáha voliť 

pomôcky a chápať ich zmysel. Vychovávateľ musí byť priateľský, zábavný, dobre naladený, 

milý, jemný, zdržanlivý, opatrný (v pohyboch i hlase), pokojný, trpezlivý, čisto oblečený a v 

prvom rade úprimný. Takýto vychovávateľ je schopný predchádzať stresovým situáciám, 

nezasahuje, neruší dieťa žiadnym spôsobom, čo je známka úspechu: Deti pracujú tak, ako 

keby tam nebol. Základný postoj vychovávateľa sa prejaví skrz prácu, ako dokáže vyčkávať 

a dôverovať sile detí. Rola pedagóga nesmie byť hraná, musí byť prežitá a zvnútornená. 

Výsledkom je spolužitie, v ktorom niet víťazov ani porazených, ale sú tu ľudia, ktorí chcú žiť v 

súlade. 

 

Záver 
 Systém vzdelávania založený na princípoch učenia M. Montessori je v súčasnosti 

využívaný prevažne v zahraničí. Známe sú materské školy v Nemecku, Švajčiarsku, 

Holandsku, Francúzsku, U.S.A., Kanade a iných krajinách. Existujú dokonca základné a 

stredné Montessori školy. Známou je aj materská škola Montessori v Prahe. Prvky 

Montessori pedagogiky možno pozorovať aj na Slovensku. Je to napr. Materská škola Park 

Angelinum v Košiciach. V Košiciach sídli aj Montessori centrum (Združenie pre komplexnú 

integráciu zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých občanov), ktorého cieľom je 

podpora komplexnej integrácie zdravotne postihnutých detí predškolského veku, žiakov 

školského veku a dospelých osôb, do škôl a bežného života v spoločnosti. Na Základnej 

škole na Lazaretskej ulici v Bratislave sa pripravuje projekt, ktorý by mal vo výchove využívať 

predovšetkým počítačovú techniku a pripravovať tak deti na prácu s PC, s internetom a 

informáciami, bez ktorých sa v budúcnosti nezaobídu. Projekt bol inšpirovaný základnou 

myšlienkou školského systému Montessori- Pomôž mi, aby som to dokázal sám Teda má 

uplatniť trend, na ktorý prešli školské systémy vo svete - rešpektovanie dieťaťa pri budovaní 

učebných plánov, osnov i samotných študijných materiálov a učebníc. Prvky Montessori 

pedagogiky sa objavujú aj vo vyučovacom procese na Gymnáziu sv. Františka z Assisi. 

(Varga, K. a kol. 1999). 

 Spoločenské podmienky dnešnej uponáhľanej doby prispievajú k tomu, že rodičia 

majú v mnohých ohľadoch sťažené výchovné podmienky. Výrazné je to hlavne v prípade 

rodín s chorými, či postihnutými deťmi a v rodinách z málo podnetného prostredia. Zo strany 

rodičov sa deťom dostáva málo pozornosti, cítia sa osamelé a ocitajú sa tak v závažných 

stresujúcich situáciách. V záujme všetkých detí bez rozdielu je potrebné venovať im dostatok 
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času a pozornosti, lebo sú na ne kladené stále veľké požiadavky. Tímovou spoluprácou je 

možné dosiahnuť, aby boli bez rozdielu integrované všetky deti. Čo najmenšiu odkázanosť, 

samostatnosť a výchovno – vzdelávaciu činnosť bez stresových situácií je možné dosiahnuť 

zakladaním a rozvojom školských zariadení, ktoré pracujú podľa zaujímavých Montessori 

metód. V takýchto zariadeniach sa budú môcť deti realizovať v oblastiach, ktoré ich 

zaujímajú a očakávame, že nebudú prežívať stresové situácie spôsobené súťaživosťou 

a obavami z hodnotenia. 
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Wprowadzenie 
Problem używania środków psychoaktywnych  przez studentów stale narasta. Coraz 

większa liczba młodych ludzi nadużywa alkohol, pali papierosy i stosuje różne środki 

odurzające [1,2,3,4]. Od kilku lat prowadzone są działania profilaktyczne w środowisku 

studenckim - w ramach Ogólnopolskiej Akcji Antynarkotykowej "Uczelnie wolne od 

narkotyków". Jednym z elementów kampanii było przeprowadzenie badania na temat 

używania substancji psychoaktywnych przez studentów, sfinansowanego przez Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków budżetowych Ministra Zdrowia oraz 

środków pochodzących z funduszy europejskich (Europejskie Centrum Monitorowania 

Narkotyków i Narkomanii - EMCDDA). Autorem raportu z badania jest Janusz Sierosławski 

(IPiN).Badanie miało na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez 

studentów substancji psychoaktywnych. J. Sierosławski przytoczył wyniki pierwszych, 

reprezentatywnych dla wszystkich uczelni badań skali używania narkotyków wśród 

studentów. Prowadzono je na studentach różnych lat wyższych szkół państwowych i 

niepaństwowych, z małych i dużych miast. Na pytanie o powody używania narkotyków w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy tylko około 1,5 proc. badanych stwierdziło, że "musiało się 

szybko czegoś nauczyć". Nie jest więc prawdą, że w czasie sesji po substancje 

psychoaktywne sięga większość studentów czy choćby znacząca ich część[5].  

Badania wykonane w ramach akcji "Uczelnie wolne od narkotyków" wskazały, iż 40 proc. 

polskich studentów zetknęło się z substancjami psychoaktywnymi, a 12 proc. zażywa 

narkotyki systematycznie. Na tle wielu innych krajów nie są to najgorsze wskaźniki, ale 

zagrożenie jest poważne [6].  

Pomijanie sfery duchowej człowieka jest jednym z poważniejszych błędów 

współczesnej profilaktyk, także tej ukierunkowanej na dorosłe społeczeństwo. Programy 

profilaktyczne dedykowane studentom są nieliczne. Ciągle także brakuje badań w tym 

zakresie [7, 8, 9, 10].  

Celem podjętych badań była analiza skuteczności lokalnej profilaktyki i prowadzonych 

programów profilaktycznych ukierunkowanych na problem używania substancji 

psychoaktywnych przez studentów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie. 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  109

 

Materiał i metoda 
 

Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z zastosowaniem technik 

kwestionariuszowych. Uzyskano dane dotyczące profilaktyki w szerokim ujęciu z 

uwzględnieniem barier w prowadzeniu działań profilaktycznych, atrakcyjności i skuteczności 

profilaktyki w opinii badanych oraz informacje o osobach zaangażowanych w działalność 

profilaktyczną i zmianach proponowanych w zakresie wprowadzania nowych programów. 

Badaniami objęto szkoły wyższe  z terenu województwa świętokrzyskiego  Ogółem poddano 

badaniom 1857 osób,  

 
Wyniki badań  

 
 
Badani studenci najczęściej spożywają alkohol (piwo, alkohole mocne i wino). Bardzo 

często łączą napoje alkoholowe z marihuaną i innymi narkotykami. Piją najczęściej w czasie 

różnych „imprez studenckich i koleżeńskich”. Wysokie wskaźniki były również przy kategorii 

spożywanie alkoholu w akademikach. Duży odsetek badanych studentów regularnie upija się 

na imprezach i podejmuje ryzykowne zachowania seksualne pod wpływem alkoholu. .Test 

na obecność wirusa HIV przeprowadził tylko ponad 1 % badanych   

 

83,50%

41,70%

50,10%

5,40%

Piwo Wino Alkohole mocne Inne

 
 

Rycina 1 Alkohol pity przez studentów 

*Wyniki nie sumują się do 1000 gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  110

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rycina 2 Palenie tytoniu przez studentów 
 
Kolejny problem stanowi palenie tytoniu. Ponad 33 % badanych regularnie pali 

papierosy. Jako przyczynę podają stres związany ze studiowaniem, niepewność bytu, 

trudności materialne, namowy przyjaciół i kolegów możliwość lepszej zabawy (w połączeniu 

z alkoholem i marihuaną). Prawie 20 % osób palących pali w miejscach niedozwolonych 

(głównie w akademikach i w uczelni). Studenci są świadomi szkodliwości palenia, jednak nie 

chcą zmieniać swoich nawyków. W większości planują to zrobić po skończeniu studiów.  

15,40%

83,20%

Tak Nie

 
Rycina 3 Zażywanie marihuany 

 

Marihuana jest używana systematycznie przez ponad 15% badanych. Większość 

zaczęła palić marihuanę przed maturą i kontynuuje na studiach (ponad 70% używających 

marihuanę).Wszyscy badani podkreślali łatwość dostępu do narkotyków i znajomość miejsc 

33,40%

58,20%

Tak Nie
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gdzie można je zdobyć. Studenci palący marihuanę są przekonani o tym, że łatwo mogą ją 

odstawić. Nie wiążą odczuwanych różnych dolegliwości ze stosowaniem marihuany. 

10,20%

89,80%

Tak Nie

 
Rycina 4 Zażywanie innych narkotyków 

 
Młodzież studencka używa oprócz marihuany inne narkotyki. Najczęściej to amfetamina, 

ekstazy. Pojawiła się również kokaina.  

9,80%

90,20%

Tak Nie

 
Rycina 5 Udział w programach profilaktycznych 

 
Respondenci tylko nieliczni brali udział w programach profilaktycznych (9,8 %), 

pozostali nie spotkali się w czasie studiów z żadną formą zapobiegania uzależnieniom od 

substancji odurzających. Nie włączają się w profilaktykę w środowisku lokalnym (tylko 4.6 % 

angażuje się w tego typu działalność). Badani studenci krytycznie oceniają profilaktykę 

ukierunkowaną na uzależnienia chemiczne. Ponad 60 % badanych określiło prowadzone 

działania profilaktyczne jako nieskuteczne. Na bardzo słabą skuteczność wskazało około 
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37% respondentów. Prowadzone programy doceniło ok. 1% badanych.  Prawie wszyscy 

badani widzą potrzebę tego typu działań wśród studentów i dostrzegają narastający problem 

(69,90%). 

Studenci są grupą u której występuje problem używania różnych środków 

psychoaktywnych. Są oni osobami pełnoletnimi, zatem mają dostęp do legalnych środków 

(alkohol, nikotyna) jednak używają także substancje nielegalne (narkotyki).  

Zmiana stylu życia, często otoczenia, rozdzielenie od rodziny, trudności materialne, większa 

odpowiedzialność za własne życie, mniejsza kontrola rodzicielska są często przyczynami 

kryzysów prowadzących do różnych  zachowań patologicznych w tym nadużywania alkoholu, 

palenia tytoniu i używania narkotyków. . 

4,60%

95,40%

Tak Nie

 
Rycina 6 Włączenie studentów w działania profilaktyczne w środowisku 

 

60,60%

37,30%

0,20%1,60% 0,30%

ocena 1 ocena  2 ocena  3 ocena  4 ocena  5

 
Rycina 7 Ocena działań profilaktycznych 
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69,90%

29,50%

0,50%

Tak Nie Nie mam zdania

 
Rycina 8 Potrzeba wdrażania profilaktyki uzależnień dla studentów 

 

Wnioski  
 
Z przeprowadzonych badań można wyprowadzić następujące wnioski:  

1. Badane osoby wskazały na narastające problemy związane z używaniem środków 

psychoaktywnych przez studentów 

2. Istotny problem stanowi nadużywanie alkoholu przez studentów. Piją  oni głównie 

piwo i alkohole mocne, często w miejscach niedozwolonych.  

3. Regularnie pali papierosy  ponad 33 % badanych osób 

4. Ponad 15 % studentów systematycznie pali marihuanę często łącząc ją z alkoholem. 

5. Studenci nie uczestniczą w programach profilaktycznych (tylko ok. 10 % badanych). 

Nie włączają się również w profilaktykę organizowaną w środowisku lokalnym. 

6. Realizowane programy profilaktycznie zostały ocenione negatywnie (ponad 60 % 

badanych wskazało słabą skuteczność a najwyższe oceny wystawiło 0,5 % 

respondentów) 

7. Prawie 70 % badanych studentów zdecydowanie opowiada się za koniecznością 

wprowadzania nowych, atrakcyjnych programów profilaktycznych. 

8. Narkotyki stały się elementem kultury młodzieżowej, są łatwo dostępne, sytuacja jest 

na tyle poważna, że na uczelniach trzeba stworzyć skuteczną politykę 

antynarkotykową. 
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ALTERNATÍVNE PÔRODNÍCTVO POSTUPY LEGE ARTIS ? 
Javorka K.1, Javorková S.2, Javorková J.3, Javorka Ľ. 4 

 

1 Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie, ÚVN SNP Ružomberok 
2 Detské oddelenie ÚVN SNP, Ružomberok 

3 Imuno-alergologická ambulancia, Ružomberok 
4 Gynekologická ambulancia, Ružomberok 

 

Úvod 
Moderná doba konca dvadsiateho a začiatku nového storočia so sebou priniesla 

celospoločenskú komercionalizáciu, zdravotníctvo nevynímajúc. Z pacienta sa stáva klient, 

ktorý je, citeľnejšie ako kedykoľvek predtým, priamym zdrojom zisku zdravotníckeho 

zariadenia. Narastajúce právne povedomie podporené masívnou senzáciechtivou 

medializáciou, zhusťuje nezdravotnícku dokumentáciu potrebnú k ošetreniu pacienta 

v snahe vyhnúť sa možným právnym následkom, mnohokrát nevyspytateľného vývoja 

ošetrenia, či liečby. Vďaka masívnej neodbornej medializácii mnohých prípadov sa okolo 

zdravotníkov, lekárov, vytvára prízrak strachu trestnoprávnej zodpovednosti takmer za 

všetko.  

Politika financovania zdravotníckych zariadení u nás, pri ich údajnej vysokej hustote, 

núti hľadať nové možnosti získavania klientov. Najhmatateľnejším príkladom je určite oblasť 

pôrodníctva. Ako jediný medicínsky odbor sa, pri nekomplikovanom priebehu, zaoberá 

fyziologickou, prirodzenou etapou života ženy, na ktorej konci je fyziologický pôrod. Z tohto 

dôvodu sa čoraz častejšie skloňujú možnosti alternatívneho pôrodníctva spojené s veľkou 

dávkou rozhodovania preneseného na rodičku.  

Na jednej strane je teda citeľne veľký tlak na zodpovednosť zdravotníckeho 

pracovníka. Používajú sa pritom najmodernejšie diagnostické metodiky, ktorých cieľom je, 

okrem ochrany zdravia plodu a rodičky, chrániť aj seba samého. Na druhej strane je však 

veľmi veľká snaha o liberalizáciu. Všetko rokmi overené sa považuje za prežité, volá sa po 

návrate k prírode, k prirodzenosti. Najzreteľnejším faktom týchto názorov je hlavne komfort 

rodičky, jej pohodlie, príjemný zážitok. Akosi však, pri týchto hodnoteniach, nikde 

nenachádzame zmienku o komforte plodu, dôležitých faktoch ovplyvňujúcich jeho príchod na 

svet a možno celý nasledujúci život. Isteže je nevyhnutné rešpektovať základné princípy 

autonómie každej pacientky, klientky. Snažiť sa každej rodičke akýmkoľvek spôsobom 

spríjemniť pôrod. Avšak musí to byť spôsob, ktorý je možné považovať za jednoznačne 

najbezpečnejší pre matku i plodu. Spôsob, ktorý jednoznačne nezabezpečuje komfort 

rodičky na úkor komfortu plodu. Spôsob, ktorý je v súlade s medicínskymi poznatkami - lege 

artis. 
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V mojej práci som sa snažil poukázať na rokmi, desaťročiami overené, preskúmané 

a zaužívané medicínske postupy, ktoré výrazným a dokázateľným spôsobom zlepšili 

starostlivosť o plod a rodičku pri spontánnom fyziologickom pôrode. Uvedené, pôrodníckej 

obci dokonale známe, poznatky je nutné uviesť vzhľadom na možnosť porovnávania 

a posudzovania alternatívneho manažmentu pôrodu. Snažil som sa poukázať na 

najfrekventovanejšie požiadavky moderného alternatívneho pôrodníctva, ktorými sú rôzne 

polohy rodičky pri pôrode, pôrod podľa Leboyera a Odenta, pôrod do vody a pôrod doma. 

Vzájomne porovnať literárne uvádzané fakty o ich výhodách, či nevýhodách. Do tejto časti 

som zaradil aj cisársky rez na želanie rodičky, ktorý je síce úplne opačnou stranou 

fyziologického pôrodu, avšak vzhľadom na nemedicínsku indikáciu, do skupiny 

alternatívneho pôrodníctva určite patrí.  

 

Stručná história pôrodníctva 
 

Už v antickej dobe sa venovala pôrodu, ako významnej životnej udalosti, veľká 

pozornosť. V dielach Hipokrata, Demetriosa, Herofilosa napísaných pred viac ako dvetisíc 

rokmi nájdeme rôzne poznatky o poznaní polôh plodu, prolapsu maternice, pôrodníckych 

obratoch. V roku 600 nášho letopočtu vychádza od Moschiona prvá príručka pre pôrodné 

babice, ktoré postupne pri pôrodoch nahrádzajú, predtým asistujúce, najskúsenejšie laické 

ženy.  

Stredovek bol pre pôrodníctvo obdobím stagnácie. Až rozkvet kultúry, obchodu 

a vedy v priebehu 15. a 16. storočia priniesol opäť pokrok aj v oblasti pôrodníctva. Vydávajú 

sa prvé poriadky, smernice a organizačné opatrenia pre pôrodné asistentky. Pôrodníctvom 

sa stále viac začínajú zaoberať lekári. V 17. a 18. storočí sa pôrodníctvo obohatilo o mnohé 

závažné teoretické poznatky. V roku 1630 vzniká v Paríži prvá pôrodnica.  

V 19. storočí sa definujú viaceré klinické pojmy, začínajú sa vytvárať základné 

klinické vyšetrovacie a terapeutické postupy. Budujú sa viaceré špecializované pôrodnícke 

ústavy.  

20. storočie prináša, vďaka mnohým novým poznatkom z celého spektra medicíny, 

veľký pokrok aj v pôrodníctve. Rieši sa problematika operačného pôrodu, zlepšovania 

pôrodníckej diagnostiky, rôznych druhou pôrodníckych operácií, pôrodníckej prevencie 

a podobne.  

Pôrodníctvo sa stáva samostatnou plnohodnotnou medicínskou disciplínou, 

Samozrejmosťou je ústavná starostlivosť o matku a plod. Základnou myšlienkou, ktorá vo 

svojej podstate viedla k vzniku pôrodníctva a celé obdobie potencovala jeho rozvoj je 

sledovať a uchovať zdravie plodu i rodičky. 
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Pôrod do vody 

 

Pôrodom do vody rozumieme taký spôsob vedenia pôrodu, kedy vypudzovacia fáza 

druhej doby pôrodnej prebieha pod úrovňou vodnej hladiny. Prvý dokumentovaný pôrod do 

vody bol opísaný vo Francúzsku v roku 1803.  

Záujem verejnosti je dôkazom, že problematika pôrodu do vody je stále viac aktuálna. 

Svedčí preto i snaha zdravotníkov vychádzať záujemcom v ústrety. V odbornej literatúre sa 

zatiaľ objavujú len skromnejšie informácie a chýbajú aj väčšie metaanalýzy tejto metódy. 

Literatúra prináša mnoho názorovej nejednotnosti.  

Dnes existujú v celej Európe pôrodnícke kliniky a oddelenia, ktoré pôrody do vody 

praktizujú už niekoľko rokov. Pôrodníci týchto zdravotníckych zariadení argumentujú 

predovšetkým úľavou bolesti rodičky pri relaxačnom účinku teplého kúpeľa, znížením potreby 

medikamentóznej analgézie, jednoduchším využitím sediacej a polosediacej polohy a 

menším výskytom poranení pri lepšej relaxácii panvového dna. Odporcovia pôrodov do vody 

argumentujú najmä skutočnosťou, že pri tejto metóde pôrodu je limitované monitorovanie 

stavu plodu, dochádza k strate času pri presune na pôrodný box v prípade potreby 

urgentného zákroku, je zvýšené riziko aspirácie novorodenca, riziko infekcie novorodenca a 

matky a riziko zvýšeného popôrodného krvácania.  

 
Účinok teplej vody 
 

Jej účinok je na základe vrátkovej teórie vnímania bolesti prirovnávaný 

k analgetickému účinku EDA.  

Zaujímavo však, v tomto kontexte, pôsobí štúdia Exkerta a kol., ktorí porovnávali 

potrebu analgetickej medikácie pri pôrode u 274 rodiacich žien v prvej dobe pôrodnej 

s teplým kúpeľom a bez neho. Z výsledkov vyplynulo, že u rodiacich žien, teplý kúpeľ v prvej 

dobe pôrodnej neznižuje potrebu farmakologického tlmenia bolestí, pritom však nemá 

štatisticky významný efekt na postnatálny výstup matky a plodu avšak pri porovnávaní 

resuscitácie novorodencov sa táto vyskytovala častejšie u plodov matiek, ktoré prvú dobu 

relaxovali v teplom kúpeli. Vodný kúpeľ v prvej dobe pôrodnej nemal výrazný vplyv ani na 

dĺžku pôrodu, nutnosť indukcie a poranenia perinea oproti skupine rodiacich žien bez 

vodného kúpeľa.  

Na druhej strane však systematický prehľad podľa Pinetta a kol. ukázal, že ponorenie 

do vody počas pôrodu je spojené s redukciou použitia epidurálnej analgézie alebo 

paracervikálnej analgézie a ženami zaznamenanej bolesti. 
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Teplota plodu je však vždy najmenej o 0,5 stupňa vyššia ako teplota matky. Môže 

nastať vazodilatácia mozgových ciev plodu, zrýchlenie jeho metabolizmu a zvýšenie potreby 

kyslíka, čo môže vnímavý plod poškodiť.  

 

Pôsobenie vztlaku a tlakových gradientov  
 

Rodička je vo vode nadnášaná silou rovnajúcou sa hmotnosti vody ňou vytlačenej. Je 

pre ňu jednoduchšie sa podopierať a tolerovať kontrakcie maternice. Svaly sú menej 

namáhané. 

Podľa Tošnera je však predstava, že voda podstatne zmenšuje gravitáciu ľudského 

tela vo vani, kde je 40cm vody, chybná. Riziká rastú s časom pobytu vo vode. Okrem toho 

dochádza k vazodilatácii, poklesu krvného tlaku, väčšej spotrebe kyslíku, potenia a strate 

telesnej tekutiny s jedným výsledkom: hroziaca hypoxia plodu. 

 

Dýchací reflex a riziko aspirácie 
 

Ak je larynx porodeného dieťaťa v kontakte s vodou, je dýchanie zastavené – „diving 

reflex“. Tak je to v prípade plodu, ktorý je narodený pod vodou po spontánnom začiatku 

pôrodu bez použitia medikamentov, s intaktným pupočníkom, a ktorý netrpí asfyxiou. Tento 

reflex sa neuplatní, pokiaľ sa receptory dieťaťa dostanú do styku so vzduchom t.j. po 

vynorení hlavičky nad vodu. 

Hoci pôrodná asfyxia je silný podnet na začatie dýchania, existujú ďalšie faktory 

podporujúce vznik prvého dychu, prípadne sú základom pre nastolenie pravidelného 

a rytmického vonkajšieho dýchania. Po narodení sa dieťa dostáva do prostredia, ktoré má 

relatívne konštantnú teplotu tela matky, do prostredia oveľa chladnejšieho. Tento faktor 

môže hrať pri začatí dýchania významnú úlohu. Roku 1965 Dawes zistil v pokusoch na 

jahňatách, že aj bez prerušenia pupočnej šnúry, t.j. s normálnymi hodnotami PaO2, PaCO2 

a pH krvi, vyvolalo ochladenie (pokles rektálnej teploty zo 40°C na 37°C) jahňaťa, ktoré bolo 

vyňaté cisárskym rezom, rytmické dýchacie pohyby. Dýchacie pohyby sa odlišovali od 

hlbokých gaspov vyvolaných prerušením pupočnej šnúry. Pri ich vyvolávaní sa 

najefektívnejšie ukázalo pôsobenie chladu na oblasť nosa a úst aj u plodov v celkovej 

anestézii. Opätovné zohriatie plodu vyvolalo znovu útlm dýchacích pohybov. Ďalšími 

stimulmi podporujúcimi začatie vonkajšieho dýchania novorodenca sú taktilné a bolestivé 

podnety z kožných receptorov. Už počas fetálneho života sa dajú elektrickou a mechanickou 

stimuláciou kože vyvolať dýchacie pohyby. Tieto podnety sú kombinované aj stimuláciou 

proprioreceptorov pohybmi končatín, ktoré vznikajú sekundárne ako odpoveď na 
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podráždenie kože. Efekt zo stimulácie kože pretrváva ešte niekoľko minút po tom, čo stimul 

prestal pôsobiť.  

Do vzniku prvého dychu a regulácie dýchania novorodencov sú pravdepodobne 

zapojené aj reflexy z receptorov pľúc a dýchacích ciest. Prítomnosť tekutiny v dýchacích 

cestách, najmä v nose a laryngu, inhibuje dýchacie pohyby (ponárací reflex). Odstránenie 

tekutiny vyvoláva dýchacie pohyby aj pri intaktnej umbilikálnej cirkulácii. Preto Tchobroutsky 

a spol. vysvetľujú nástup prvého dychu odpadnutím tohto reflexného útlmu pasívnym 

i aktívnym odstránením tekutiny z dýchacích ciest.  

Heringove a Breuerove reflexy (inflácia pľúc vyvoláva zastavenie inspíria, deflácia 

pľúc stimuláciu dýchania) sú aktívne už in utero. Rozpätie fetálnych pľúc väčším objemom 

tekutiny utlmí dýchacie pohyby plodu.  

Deflečný reflex sa môže aktivovať prechodom dieťaťa cez pôrodný kanál. Hrudník je 

stláčaný, pľúcna tekutina čiastočne vytlačená von a pľúca sa dostávajú do deflačného 

postavenia, čo stimuluje prvé dýchanie. 

Počas fyziologického vaginálneho pôrodu stláčajú pôrodné cesty hrudník plodu 

tlakom asi 10-12 kPa (80-90 mmHg), a tým sa vytlačí približne 40 ml tekutiny z pľúc. Tento 

mechanizmus eliminácie pľúcnej tekutiny však nie je rozhodujúci. Vidieť to napríklad na 

adaptácii dýchania novorodencov porodených per sectionem caesarea. Rozdiely v adaptácii 

nie sú až také výrazné, aj keď deti narodené cisárskym rezom majú v prvých piatich  

minútach signifikantne nižšie hodnoty saturácie kyslíkom. Pripisuje sa to práve chýbaniu 

eliminácie pľúcnej tekutiny stláčaním hrudníka. 

Z tohto prehľadu vyplýva, že nie je možné povýšiť ani jeden zo spomenutých faktorov 

na hlavný alebo rozhodujúci mechanizmus. Existuje multiplicita faktorov vyvolávajúcich prvý 

dych, ktoré pôsobia v komplexe a môžu sa vo svojej činnosti navzájom podporovať, 

respektíve zastupovať. Tým je zaručená bezpečnosť systému nastoľujúceho ventiláciu 

novorodenca.  

Johnson sa domnieva, že sa novorodenec pri ponorení do vody môže nadýchnuť, iba 

ak je vážne kompromitovaný, keďže voda stimuluje vagálne inspiračné receptory 

spôsobujúce uzáver glottis. Avšak v pokusoch na jahňatách sa dokázalo, že inhibičné 

mechanizmy, ktoré zabraňujú dýchaniu môžu byť prerušené trvalou hypoxiou.  

Podobne, pri pôrode do vody, sa niektorí novorodenci s nerozpoznanou hypoxiou 

môžu pod vodou nadýchnuť.  

Rovnaký názor nájdeme v stanovisku výboru Neonatologickej sekcie SPS k pôrodom 

do vody z roku 2004. Bezprostredne po pôrode do vody je dieťa ohrozené zvýšeným rizikom 

aspirácie. Žiaden cicavec, okrem tých, ktoré žijú vo vode (napr. veľryba, delfín, hroch a pod.) 

do vody nerodia.  
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Riziko infekcie pre novoredenca, matku a personál 
 

Je potrebné vziať do úvahy infekciu novorodenca betahemolytickým streptokokom, E. 

colli, HIV, hepatitis. Riziko pre matku spočíva v možnej ascendencii infekcie flóry z kúpeľa, 

flóry z možného odchodu stolice a z povrchu tela. Väčšina autorov však neopisuje infekciu 

novorodencov porodených pod vodou. Personál je ohrozený infekciou HIV, hepatitídou a 

ďalšími infekčnými ochoreniami.  

Obávaný výskyt infekčný komplikácií ženy v puerpériu a novorodencov po pôrode do 

vody sa nepotvrdil. Podľa Bodnera a Geissbuhlera je skôr nižší oproti suchozemskému 

pôrodu. 

Ale Eberhard a Geissebuhler toto zistenie nepotvrdili, vyjadrujú približne rovnaký 

výskyt infekcie u matky a novorodenca. 

Profesor Tošner uvádza: “Prekvapuje ma, že ženy žiadajúce pôrod do vody, nemajú 

psychické bariéry použiť vaňu, ktorú pred ňou, v ten istý deň použili 2-3 ženy, ktorým do 

vane odchádzala stolica, ktoré do vane krvácali a močili”  

Rovnako prekvapujúci je z hygienického hľadiska variant pôrodu do vody, v ktorej je 

rodička podopieraná, vo vani tiež prítomným, manželom.  

 

Krvácanie po pôrode 
 

Pobyt v teplej vode vedie k zrýchleniu krvného obehu a sekundárne aj hyperémii 

myometria. V prípade hypotónie myometria môže nastať väčšie popôrodné krvácanie a 

následne problém s odhadom krvnej straty rodičky.  

Často diskutovanou problematikou zostáva aj komplikovaný a rizikový prechod 

rodičky z bazénu na pôrodné lôžko v prípade komplikácií. 

 

Monitorovanie stavu plodu 
 

Je stále problémovou oblasťou. Ikeď v súčasnosti máme už vodotesné systémy CTG 

snímania, ich použitie je limitované ekonomickou dostupnosťou.  

Stav plodu je aj pri pôrode do vody možné monitorovať pomocou špeciálnych 

audiografických sond určených k snímaniu signálu pod vodou u nových monitorovacích 

systémov buď telemetrickým prístupom k centrálnemu systému alebo vodotesnými spojmi 

(FD1A Waterproo pocket Doppler, D9520A AquaDopplex Puls features, cena cca 500-600 

$). 
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Riziká spojené s pôrodom do vody 
 

• zvýšené riziko baktériovej i vírusovej infekcie pre pacientky a personál 

• problematické zabezpečenie sterilizácie vane, v ktorej rodili v priebehu dňa 2 – 3 

pacientky 

• riziko podchladenia matky i plodu s následnou acidózou 

• prehriatie rodičky – vazodilatácia, hypotenzia, potenie dehydratácia – hypoperfúzia 

placenty 

• riziko aspirácie plodu 

• kontaminácia vody biologickým materiálom (moč, stolica plodová voda, smolka, krv) 

• obmedzený prístup pôrodníka k rodidlám a plodu – pracovné úrazy, pokĺznutia 

rodičky 

• problémové hodnotenie objektívneho stavu plodu (CTG, STAN, FSpO2) 

• riziko zvýšeného krvácania v III. dobe (hyperémia, vazodilatácia – sťažené 

hodnotenie krvnej straty) 

• kombinácia vazodilatácie a zvýšeného hydrostatického tlaku po pôrode placenty je 

teoretickým rizikom pre embolizáciu vodou 

• komplikovaný, rizikový prechod rodičky z bazénu na pôrodnú posteľ  

 
Benefit pôrodu do vody 
 

Pre matku 

• väčší komfort, mobilita a relaxácia rodičky 

• zníženie tlaku na brucho – vztalková sila vody nadnášaním pacientky umožňuje 

dosiahnuť efektívnejšie kontrakcie uteru, lepšiu uteroplacentárnu cirkuláciu – 

zlepšene oxygenácie plodu, zníženie pôrodníckych bolestí 

• ponorenie sa do vody znižuje účinok gravitačnej sily, rodička je nadnášaná vodou, 

čím sú uľahčené jej pohyby, čo umožňuje šetriť jej fyzickú energiu. 

• prostredníctvom stimulácie tepelných a taktilných receptorov nervových vlákien na 

základe tzv. vrátkovej teórie modulácie bolesti minimalizuje bolesť 

• urýchlenie dilatácie cervixu 

• zníženie potreby aplikácie uterokinetík 

• zníženie prípadného vyššieho tlaku krvi tehotnej, uvoľnenie anxiety u rodičky, 

uľahčenie dýchania 

• urýchlenie II. doby pôrodnej uvoľnením svalstva panvového dna, zjemnením vagíny, 

vulvy – zníženie potreby epiziotómií 

• utuženie rodinného a rodičovského vzťahu 
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Pre plod 

• vodné prostredie umožňuje jemný a pomalý príchod plodu na svet 

• hydroanalgetický účinok vody znižuje potrebu farmakologickej intervencie počas 

pôrodu a plod nie je ovplyvnený vedľajším efektom liekov.  

 

Zaznamenali sa však aj škodlivé účinky na novorodenca pri pôrode do vody: tieto 

zahŕňajú intoxikáciu vodou, hyponatrémiu, hypoxickú ischamickú encefalopatiu, ruptúru 

pupočníka s neonatálnou hemorágiou a pneumóniu.  

Z uvedených faktov je možné konštatovať, že niektoré fyziologické princípy 

prirodzeného pôrodu plodu, verifikované mnohými odbornými štúdiami sa pri pôrode do vody 

akoby opomínajú.  

Otázka pôrodu do vody je od svojho vzniku veľmi často diskutovanou témou. 

Základným kritériom pri posudzovaní benefitu takého spôsobu pôrodu je objektívne porovnať 

jeho výhody a nevýhody rovnocenne pre plod a následne pre rodičku. V modernom 

pôrodníctve nie je prípustné uprednostňovanie komfortu matky pred pôrodným komfortom 

plodu. Za istých okolností však iste môžeme súhlasiť s názorom opačným, teda snahou o 

zvýšenie komfortu plodu na úkor rodičky najmä pri komplikovanom, patologickom pôrode.  

 

Záver 
Alternatívne pôrodníctvo zažíva v uplynulom období svoju zlatú éru. Získanie 

pacientky, klientky, sa stáva existenčnou otázkou. Jej názory a priania výrazne liberalizujú 

zaužívané medicínske postupy. Voľba mechanizmu a prístupu k pôrodu sa akoby presúva 

z rúk lekára do rúk rodičky.  

Úplne samozrejmé je v súčasnosti poskytovanie epidurálnej analgézie, možnosť 

pobytu otca dieťaťa pri pôrode, rôzne formy aroma-, muziko-, či inej podpornej terapie, 

dostupnosť rôznych druhov relaxačných pomôcok. Uvedené alternácie je možné považovať 

za bezproblémové a prijateľné z hľadiska doterajších bohatých pozitívnych skúseností. Inak 

je to v prípade alternatív, ktoré výrazne ovplyvňujú štandardné pôrodnícke postupy. 

Zdravie matky a plodu má svoju nezmeniteľnú maximálnu hodnotu a starostlivosť 

o pôrodný komfort oboch je zostávajúcou, prvoradou úlohou pôrodníctva. Okrem 

medicínskej, morálnej, etickej i sociálnej zodpovednosti je na ramená lekárov a všetkých 

zdravotníckych pracovníkov naložená aj veľká dávka zodpovednosti trestnoprávnej. Bez 

akéhokoľvek „prikrášľovania“, z celého poľa medicíny asi najchúlostivejšej. Boom 

alternatívneho pôrodníctva prináša z tohto pohľadu mnoho otázok. Napríklad, akým 

spôsobom sa bude posudzovať prípadný zlý perinatálny výstup u novorodenca po pôrode do 

vody alebo komplikácie u rodičky po pôrode cisárskym rezom na želanie? Ktoré guideliny sú 

záväzné pri súdnoznaleckých posudkoch? 
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Spontánny pôrod je prirodzený dej. Poslaním pôrodníka je sledovať a usmerňovať 

jeho fyziologický priebeh, predchádzať alebo priamo riešiť jeho patologické komplikácie. 

K tomu doteraz spel aj celý vývoj tohto odboru. Nespočítateľné množstvo skvelých 

odborníkov počas mnohých rokov titrovalo najideálnejšie postupy, zavádzalo preventívne 

opatrenia, vyvíjalo nové diagnostické prístroje. Avšak mnohé z dnes popularizovaných 

alternatív, priamo akoby celý tento vývoj negovali. Moderným ženám dávajú za príklad 

rodičky exotických kmeňov, kde nikto nikdy nesledoval prinatálnu a materskú morbiditu, 

či mortalitu. Nie je to tak trochu krok späť? Je zrazu civilizačne osvedčený pôrod človeka na 

vzduchu zlý preto, že v nejakej tichomorskej lagúne rodia ženy do vody? Je ruptúra perinea 

tretieho stupňa lepšia ako epiziotómia? Je riziko operačného pôrodu na želanie rodičky 

naozaj nižšie ako riziko spontánneho pôrodu? Je vôbec možné zaobísť sa bez možnosti 

neodkladného riešenia akútneho stavu na úkor domáceho pohodlia?  

Pôrodnícke alternatívy určite nemôžeme zatracovať. Sú tiež jedným z dôležitých 

článkov vývoja pôrodníctva. Je však nevyhnutné, aby bolo moderné pôrodníctvo, aj na úkor 

mnohých kompromisov, naďalej schopné zabezpečiť každému novorodencovi 

bezproblémový príchod na svet, ktorý je základom jeho ďalšieho zdravého vývoja. A každej 

rodičke pozitívny zážitok významnej životnej udalosti bez akýchkoľvek komplikácií, 

či následkov.  
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SONOHYSTEROGRAFIA 
Javorka K.1, Grochal F.1, Javorková S.2, Javorková J.3, Javorka Ľ.4 

1 Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie, ÚVN SNP Ružomberok 
2 Detské oddelenie ÚVN SNP, Ružomberok 

3 Imuno-alergologická ambulancia, Ružomberok 
4 Gynekologická ambulancia, Ružomberok 

 
Úvod 

Nevyhnutnou súčasťou efektívnej terapie je dôkladná, presná a pokiaľ možno čo 

najmenej invazívna 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 ideálne.  

Ultrazvuk, vďaka svojej neinvazivite, efektivite a minime nežiaducich účinkov, umožnil 

rozvoj nových medicínskych odborov ako je napríklad Fetomaternálna medicína. Svoje 

uplatnenie si našiel aj v gynekológii. Jeho nedostatkom je bezpochyby vysoká obstarávacia 

cena najmä moderných typov ultrazvukových prístrojov.  

Sonohysterografia rozširuje diagnostické možnosti, presnosť a výťažnosť ultrazvukového 

vyšetrenia a pri minimálnych nákladoch na jej samotný výkon, podstatne zefektívňuje 

ultrazvukové vyšetrenie aj z ekonomického pohľadu. Jej jednoduché, časovo nenáročné 

prevedenie s minimálnou záťažou pacientky ako aj ľahká interpretácia výsledkov vyšetrenia 

by mali zaradiť túto metódu do bežného repertoáru diagnostických postupov pri myo-

endometriálnych patológiách v gynekológii. Možnosť vizualizácie tubárnej priechodnosti 

umožňuje použiť túto metódu aj v bežných diagnostických algoritmoch v prípadoch sterility či 

infertility.  

Práca je zameraná na podrobný opis metodológie, možností a interpretáciu výsledkov 

Sonohysterografického vyšetrenia. 

 
METODIKA SONOHYSTEROGRAFIE 

 

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 
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vyšetrenia ultrazvukom. Už v tom období sa javila ako vhodná aplikácia pri vyšetrení pre 

infertilitu.  

Aj problematika karcinómu endometria a hormonálnej substitučnej terapie priam 

nútila hľadať nové metódy sledovania zmien endometria.  

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 2 ml u postmenopauzálnych žien  

a 5 – 10 ml u žien premenopauzálnych. 

 
INDIKÁCIE VYŠETRENIA SONOHYSTEROGRAFIOU 
 

Bežnou indikáciou Sonohysterografie v súčasnosti sú abnormálne maternicové 

krvácanie, infertilita, rekurentný spontánny potrat, vrodené anomálie maternice, 

predoperačné a pooperačné vyšetrenie dutiny maternice, podozrenie na endomteriálne 

adhézie (synechie). Slúži teda na presnejšie vyšetrenie počas rutinnej ultrasonografie.  
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Typické lézie  
 

Účelom SHG je zobraziť masy alebo defekty v dutine maternice, čo môže byť 

indikáciou na biopsiu a usmernenie jej najlepšieho prístupu. Je však ťažké predpovedať 

histologickú klasifikáciu proliferujúceho endometria iba na základe jeho vzhľadu. Neskoro 

alebo nesprávne proliferujúce, sekrečné, hyperplastické a karcinomatózne endometrium 

môže totiž vyzerať rovnako ako polyp.  

V nezávislom porovnaní medzi diagnostickou hysteroskopiou a SHG, je považovaná 

tá druhú za presnejšiu v predikcii hyperplázie, ale nepresnosti sa objavili pri oboch 

metódach.  

Zámena hyperplázie a menších ako centimetrových myómov s polypmi bola 

dokázaná v mnohých štúdiách. Karcinóm sa mnohokrát nedá jednoznačne spoľahlivo  

rozlíšiť od atypickej alebo typickej hyperplázie alebo aj od niektorých prípadov sekrečného 

endometria, pretože akékoľvek endometrium s veľkými rozšírenými žľazami vyzerá 

hyperechogénne a môže mať povrchové elevácie. Endometriálne polypy sú pravé benígne 

tumory. Pritom incidencia karcinómov v spojení s pravými polypmi je menej ako 0,5%.  

Hladká izolovaná masa uniformnej textúry s jednou cievou vedúcou k nej, obklopená 

nízkou sliznicou, môže byť veľmi pravdepodobne benígny polyp. Intrakavitárne myómy majú 

tendenciu prispôsobiť dutinu maternice svojmu tvaru, kým polypy majú tendenciu prispôsobiť 

sa tvaru dutiny. Instilácia fyziologického roztoku pri SHG je preto presnejšia ako TVS 

samotné v zobrazovaní malých polypov, znižujúc tak falošne pozitívne a falošne negatívne 

nálezy aspoň o 66%.  

 

Hodnotenie abnormálneho krvácania z maternice 
 

Rovnako ako pre Hysteroskopiu, najčastejší dôvod na vykonanie SHG je hodnotenie 

nejasného nálezu pri konvenčnej ultrasonografii. Štandardná TVS umožňuje vo väčšine 

prípadov diagnostikovať abnormálnu proliferáciu u postmenopauzálnych aj 

premenopauzálnych žien. SHG je užitočná pri rozlíšení fokálnej aj globálnej lézie, čím môže 

byť užitočná pri určovaní ďalších metód biopsie alebo resekcie. Malé fokálne lézie mimo 

strednej línie endometria môžu zostať nezistené napríklad pri ambulantnej aspiračnej biopsii, 

ktorou je možné vyšetriť len menej ako 5% dutiny maternice, rovnako ako mnoho polypov  a 

myómov.  

Podľa výsledkov je teda SHG viac senzitívna a špecifická v diagnostike polypov, 

myómov a adenomyózy s vysokou pozitívnou a negatívnou prediktívnou hodnotou. Okrem 

toho, výsledky získané pomocou SHG demonštrovali väčšiu zhodu s výsledkami s 

Hysteroskopiou ako pri diagnostike pomocou TVS.  
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Objasnenie anatomických pomerov 
 

SHG objasní anatomické pomery ak je endometrium asymetrické, nepravidelne 

zhrubnuté, alebo neurčito zobrazené inou zobrazovacou metódou, vrátane Hysteroskopie. 

SHG umožňuje interpretovateľný obraz napriek uterinnému krvácaniu, aj keď je nutné 

odstrániť zrazeniny. 

Presná diagnóza endometriálnych abnormalít vyžaduje histologické vyšetrenie, ale 

SHG umožňuje rozlíšiť fokálne aj globálne procesy, čím umožňuje vybrať najprínosnejší 

prístup pre reprezentatívnu biopsiu.  

 

Predoperačné plánovanie  
 

Predoperačné plánovanie myomektómie a pooperačné hodnotenie výsledkov môže 

byť pomocou SHG značne uľahčené hlavne u žien s diagnózou metrorágie alebo 

neplodnosti.  

 

Monitoring efektu liekov na endometrium  
 

TVS a SHG poskytujú dostatočne presný monitoring efektu liečby na 

postmenopauzálne endometrium, najmä v hodnotení terapie raloxifenom a preparátmi SERM 

(selective estrogen receptor modulator) používanými v prevencii a liečbe osteoporózy.  

Hodnotenia hrúbky endometria použitím TVS a SHG v dvojitej slepej randomizovanej 

štúdii potvrdili, že účinok raloxifenu na endometrium sa nelíšil od efektu placeba. Použitie 

SHG a TVS v kombinácii s biopsiou takisto dovoľuje stanoviť efekt liečiv na uterus separátne 

od efektov nepoznanej patológie.  

Keďže ženy užívajúce tamoxifen, na prevenciu rekurencie karcinómu prsníka, majú 

zvýšené riziko vzniku endometriálneho karcinómu, endometriálnej hyperplázie a polypov, 

potrebný je ich monitoring. Sonohysterografia je z tohto pohľadu najlepšou možnosťou.  

 

Sekundárna amenorea, hypomenorea, sterilita, infertilita, recidivujúce aborty  
 

Sekundárna amenorea, hypomenorea, infertilita, recidivujúce aborty bývajú 

spôsobované aj endometriálnymi synechiami po traume, infekcii a v chudobne 

estrogenizovanom endometriu. Tieto sú jednoducho demonštrovateľné pomocou SHG, 

umožňujúcej ďalšiu indikáciu napríklad na hysteroskopickú resekciu, v prípade keď si žena 

praje otehotnieť, alebo len ďalšie pozorovanie pomocou SHG, ak nie.  

Hodnotenie dutiny maternice je štandardnou súčasťou vyšetrení pre neplodnosť, 

zvyčajne pomocou Hysterosalpingografie (HSG). Použitie Hysteroskopie vzrástlo za 
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posledných 25 rokov, po tom ako sa zistil častý výskyt intrakavitárnych abnormalít u 

neplodných pacientiek. 

 

Intrauterinné synechie 
 

Intrauterínne synechie sa môžu javiť pri TVS vyšetrení ako endometrium, ktoré je 

neadekvátne tenké vzhľadom na pacientkinu anamnézu, napríklad merajúce 4 mm v strede 

cyklu za súčasnej prítomnosti preovulačného folikulu. Môžu sa tiež demonštrovať 

nepravidelnými fokálnymi hyperechogenitami povrchu pozdĺž jedného zo stenšených 

povrchov, alebo depozitmi hypoechogénnej tekutiny ak väčšie množstvo hlienu distenduje 

malé priestory medzi jazvami (zjazvovatenými povrchmi). V prípade synechií na úrovni krčka 

sa môže vytvárať parciálna hematometra. Infúzia fyziologického roztoku pomáha 

demonštrovať tieto fibrózne jazvy, ktoré fixujú prednú a zadnú stenu, avšak na dosiahnutie 

potrebného otváracieho tlaku je niekedy potrebné použiť balónikový katéter, ktorý pôsobí ako 

cervikálna zátka a pri instilácii sa ľahšie dosiahne potrebný intrauterínny tlak na 

odseparovanie prednej a zadnej steny a zviditeľnenie miest, kde predná a zadná stena k 

sebe adherujú v dôsledku synechií. Postup si vyžaduje veľmi pomalú instiláciu fyziológu za 

účelom zmiernenia bolestí pri vyššom tlaku instilovanej tekutiny.  

 

3D sonografia v Sonohysterografii 
 

Použitie 3D ultrazvukových prístrojov pri Sonohysterografii poskytuje niekoľko výhod. 

Možnosť rýchlejšieho získania výsledkov, čo vedie ku kratšiemu trvaniu distenzie uteru, tiež 

menšiemu množstvu použitého fyziologického roztoku. Vďaka tomu je možné skrátiť celé 

vyšetrenie s menšou manipuláciou a zároveň veľmi lacnou archiváciou interaktívneho 

záznamu elektronického obrazu, bez zníženia presnosti diagnostiky. Za posledné roky sa 

objavilo mnoho nových ultrazvukových techník. 3D ultrazvukové snímanie, o ktorý je veľmi 

veľký záujem, je jednou z nich. Viacero autorov publikovalo použitie ultrazvukového 

kontrastného média pri vyšetrovaní neplodných žien počas TVS a mnohé udelili 3D hystero-

salpingo kontrastnej sonografii (3D SHG) nové miesto v diagnostike neplodnosti. V súvislosti 

s tubárnou nepriechodnosťou, najmä vo vybraných prípadoch s nízkym rizikom patológie 

panvy, sa vykonanie 3D SHG odporúča ako iniciálny skríning u neplodných žien. Analýza 

uteru pomocou 3D SHG poskytuje vhodný obraz dutiny maternice, kde sa simultánne 

zobrazujú rohy a vnútorné tubárne ostiá a toto umožňuje zobrazenie prípadných anomálií 

dutiny maternice.  
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KOMPLIKÁCIE VYŠETRENIA SONOHYSTEROGRAFIOU 
 

Najčastejšie sa vyskytujúcimi možnými komplikáciami SHG je diskomfort pacientky 

a možnosť infekčnej komplikácie  

 

Kontraindikácie 
 

Sonohysterografia by nemala byť vykonávaná u žien tehotných, alebo 

pravdepodobne tehotných a u žien s aktívnym zápalovým procesom malej panvy, prípadne 

inou nejasnou patológiou panvy.  

Nutná je opatrnosť aj pri intrakavitárnych masách so širokým pripojením k endometriu 

na rôznych miestach. Tieto môžu byť vytlačené cez krčok pokračujúcou jemnou infúziou a 

manipuláciou katétrom.  

 

Problém zavedenia katétra 
 

S problémom zavedenia katétra do dutiny maternice sa môžeme stretnúť pri stenóze 

krčka maternice, alebo u stavov po výkonoch na krčku.  

Pri kompletnej cervikálnej stenóze kanylujeme cervix priamym rigídnym katétrom s 

2mm vonkajším priemerom. Avšak skutočná cervikálna obštrukcia je skôr zriedkavá. 

Zlyhanie zavedenia kanyly je skôr dôsledkom ostrej cervikálnej flexie vyhodnotenej 

bimanuálnym vyšetrením alebo sonograficky. Riešením je deflexia uteru jemným 

suprapubickým tlakom na fundus cez brušnú stenu, alebo manipuláciou krčka maternice 

koncom zrkadla. V extrémnom prípade, je možné zmenu ostrého uhla vyriešiť trakciou 

americkými kliešťami uchytenými k prednej alebo zadnej pere krčka maternice. 

Kompletne vyhladený cervix po konizácii alebo prolongovanej vaginálnej atrofii môže 

byť niekedy orientovaný sakrálne k zadnej vaginálnej stene. Digitálna palpácia cervixu 

dovoľuje identifikovať externé ostium a jemne ho abradovať. Toto je potom viditeľné aj v 

pošvových zrkadlách. Sondou alebo cytobrushom sa kanál identifikuje definitívne a môže sa 

do neho zaviesť katéter.  

Uterus v strednom postavení je ťažšie hodnotiteľný pomocou konvenčného 2D 

ultrazvuku pre nízku rozlišovaciu schopnosť endometria pri zobrazení dutiny maternice v línii 

s dlhou osou uteru. Polohu je možné upraviť tlačením uteru do retroverzie priamym 

suprapubickým tlakom alebo jemne zvyšovať jeho anteverziu pomalým tlačením na brušnú 

stenu posúvaním črevných kľučiek proti zadnej stene uteru. 

Je nutné dbať aj na zvyšok anatomických pomerov. Základné vyšetrenie pred 

zavedením inštrumentov do dutiny je preto jeho základom. Mohli by sa prehliadnuť napríklad 

patologické nálezy na vaječníkoch alebo cervikálny polyp, ktorý sa môže objaviť už pri 
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zavádzaní katétra. Video záznam zákroku umožňuje neskorší prehľad detailov, ktoré sa 

mohli v priebehu vyšetrenia zanedbať.  

Falošná pozitivita sonohysterografického nálezu 
Úplné pochopenie fyziológie a anatómie maternice je základom pre optimálnu 

interpretáciu Sonohysterografie. Podľa Goldsteina a kol. pseudomasy alebo nepravidelné 

zhrubnutia môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom tak pri TVS ako aj pri SHG, keď sa 

robia počas normálnej sekrečnej fázy. Preto je lepšie načasovanie SHG do 

postmenštruačného okna. Diagnostikovanie viac ako 5 mm hrúbky endometria počas 5 dní 

od začiatku menštruačného krvácania často poukazuje na pokročilé proliferačné abnormality, 

ako je hyperplázia alebo polyp.  

Použitím SHG je možné rozlíšiť fokálne lézie, ktoré vyžadujú cielenú biopsiu na 

presné stanovenie diagnózy a prípadné následné odstránenie. Je možné odlíšiť atrofické 

endometrium so subbazálnymi benígnymi cystami spôsobenými tamoxifénom, a pravými 

endometriálnymi proliferáciami a léziami u takto liečených žien. Oba spomínané nálezy sa 

môžu prejaviť ako zjavne zhrubnuté endometrium pri klasickej transvaginálnej sonografii.  

Artefakty 
V zobrazovacej metóde, akou je aj ultrasonografické vyšetrenie, sa pod artefaktom 

myslí štruktúra alebo krvný tok, ktoré nie sú správne zobrazené. Artefakty v sonografii sa 

prejavujú ako štruktúry, ktoré sú nie reálne, chýbajú, sú nesprávne lokalizované, sú 

nesprávneho kontrastu, tvaru a veľkosti.  

Artefakty môžu prekážať v stanovení diagnózy. Vzduch, ktorý vnikne do dutiny 

maternice prekrýva v transvaginálnom sonografickom obraze endometrium. Ne druhej strane 

pozorovanie jeho pohybu cez tuby, slúži na zistenie tubárnej priechodnosti. Extenzívne 

synechie v dutine môžu taktiež zadržať vzduch a prekryť dutinu, avšak práve tento typický 

obraz dovoľuje stanoviť diagnózu synechií.  

Umiestnenie balónika do dutiny, najmä s obsahom vzduchu, môže prekryť dolnú 

tertinu dutiny maternice. Cervikálny hlien a malé útržky endometria môžu byť takisto 

vypudené pohybom balónika, v prípade použitia balónikového katétra, hlavne vo vysokom 

endometriu v strede cyklu, a to môže následne vytvoriť obraz zrejmých nepravidelností 

povrchu endometria.  

 

Diskomfort pacientky 
Vyšetrenie nie je sprevádzané závažným diskomfortom zo strany pacientky. 

Najvážnejším údajom v tomto zmysle je zavádzanie pošvových zrkadiel. Pacientky prakticky 

necítia zavádzanie katétra a pomalú instiláciu tekutiny.  
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Pri SHG sú popisované vazovagálne reakcie, ktoré sa môžu objaviť až po ukončení 

procedúry. Snaha vyhnúť sa bolesti je zvyčajne na prvom mieste. Jemná manipulácia, 

kontrolované zavedenie katétra bez tlaku jeho konca na fundus a použitie lokálnej anestézie 

minimalizujú komplikácie spôsobené bolesťou. 1% lidocain sa môže použiť ako médium, 

namiesto fyziologického roztoku, ako na distenziu, tak aj na lokálne znecitlivenie. Väčšina 

žien má už za sebou stomatologické zákroky, a preto vie, či sú na toto lokálne anestetikum 

alergické. Niekoľko mililitrov (až do 10 ml) zavedených do dutiny maternice aspoň na tri 

minúty, poskytuje dostatočné znecitlivenie dokonca aj na vykonanie intrakavitárnej biopsie. 

Bolesti pri dilatácii vonkajšieho ústia kanála je možné predísť instiláciou lokálneho anestetika 

do okolia krčka maternice. Vazovagálne reakcie sú nepríjemnosťou u mladších žien, ale aj u 

žien s aterosklerózou. Môžu výrazne znížiť krvný tlak a byť dokonca induktorom pri vývoji 

infarktu myokardu. Na prevenciu diskomfortu je tiež vhodné podanie nesteroidného 

antiflogistika (NSAID) 30 minút pred výkonom. Odporúčanou dávkou je 400mg ibuprofenu 

alebo iného, podobného farmaká.  

 

Riziko infekcie 
 

K najzávažnejším komplikáciám SHG patrí panvová infekcia avšak, podľa „American 

society for reproductive medicine“, s výskytom v menej ako jednom percente, najčastejšie v 

prípadoch preexistujúcej adnexitídy. V niektorých prípadoch je preto pred výkonom 

indikovaná antibiotická alebo analgetická liečba.  

V prípade anamnézy pelvic infalamatory disease (PID) a u pacientiek vyžadujúcich 

prevenciu bakteriálnej endokarditídy je indikované profylaktické podanie antibiotík. Niektorí 

autori odporúčajú profylaktické podanie antibiotík rutinne u všetkých pacientiek s infertilitou. 

Liekom voľby pri profylaxii je doxycyklín 100mg dvakrát denne 5 dní, so začiatkom 2 dni pred 

výkonom.  V prípade pozitívneho nálezu bolestí v oblasti adnex je indikovaná ATB prevencia 

pred plánovaným výkonom u pacientky aj jej partnera.  

 

Prechod tekutiny do dutiny brušnej 
 

Obava z prípadného prestupu nádorových buniek do peritoneálnej dutiny pri laváži 

uteru je oprávnená, keďže retrográdne krvácanie cez vajíčkovody je fyziologická zákonitosť. 

V štúdii sledujúcej retrográdny prechod infúzie 10 až 20ml fyziologického roztoku bolo 

sledovaných 5 pacientok s preukázaným endometriálnym karcinómom I. štádia. 

Karcinómové bunky sa pritom v peritoneu zistili len u 1 pacientky.  

Prirodzené krvácanie po akejkoľvek manipulácii endometria, spôsobí tok do 

peritoneálnej dutiny. Minimalizácia tohto fenoménu u žien s rizikom karcinómu je 
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zabezpečená použitím sterilného fyziologického roztoku zabezpečujúceho lýzu voľných 

buniek a použitie nízkotlakovej infúzie bez použitia katétra s balónikom. 

 

Záver 
Sonohysterografia je bezpečným vyšetrením s nízkou incidenciou malých komplikácií 

a takmer žiadnym výskytom komplikácií závažného charakteru.  

Je jednoduchá, dobre tolerovaná, ambulantná metóda, ktorá zlepšuje hodnotenie 

potenciálne abnormálneho endometria. Táto technika má málo kontraindikácií. Môže sa 

vykonať rýchlo bez značného diskomfortu pacientky a poskytuje lekárovi cenné informácie, 

ktoré napomôžu v rozhodnutí o ďalšom kroku v efektívnom manažmente patologického 

procesu v dutine maternice. 

V prípade globálneho endometriálneho procesu, je aspiračná endometriálna biopsia 

bez vizualizácie pre stanovanie diagnózy dostatočná. Avšak pri slepej biopsii existuje vysoké 

percento falošne negatívnych nálezov. Fokálna lézia, pozorovaná sonohysterograficky, by 

mala byť v ďalšom slede hodnotená vizuálne vedenou biopsiou, polypektómiou alebo 

myektómiou. Nezanedbateľná je aj možnosť využitia Sonohysterografie v diagnostike sterility 

a infertility. 

Sonohysterografia môže taktiež poukázať na subendometriálne patologické procesy 

ako príčinu zjavne abnormálneho endometria pri rutinnej sonografii. Vhodným miestom v 

klinickej diagnostike je teda druhostupňová diagnostika pri abnormálnom krvácaní z 

maternice, pokiaľ nie je nález transvaginálneho utlrazvukového vyšetrenia jednoznačný. 

Podľa dostupných údajov má Transvaginálna sonografia so Sonohysterografiou vyššiu 

senzitivitu ako TVS samotné v detekcii abnormalít dutiny maternice, pri ich vzájomnej 

porovnateľnej špecificite.  

Sonohysterografia pomáha pri rozhodovaní o ďalšej diagnostike pred voľbou 

Hysteroskopie, ktorá je viac invazívnym zákrokom spojeným s väčším diskomfortom 

pacientky a vyššou finančnou náročnosťou. Použitím tejto metodiky je možné znížiť počet 

diagnostických Hysteroskopií a slepých biopsií až o hodnotu okolo 20 percent. 

V konečnom dôsledku poskytuje Sonohysterografia veľmi kvalitnú diagnostickú 

informáciu pri minimalizácii nákladov vzhľadom na ľahkú ekonomickú dostupnosť 

používaných prostriedkov, a tiež bez nutnosti celkovej anestézie pri vyšetrení.  
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ĽUDSKÝ PAPILOMAVIRUS V ETIOLOGIU  
KARCINÓMU KRČKA MATERNICE A VAKCINÁCIA 

Puskeiler M. 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ÚVN SNP Ružomberok, FZ KU 

 

1. Úvod 
 

Karcinóm krčka maternice tvorí významný podiel v celosvetovej mortalite ženskej 

populácie a svojou incidenciou 400 000 diagnostikovaných prípadov predstavuje druhú 

najčastejšiu gynekologickú malignitu. 

Epidemiologické štúdie preukázali jednoznačnú príčinnú súvislosť medzi sexuálne 

prenášanými ľudskými papilomavírusmi (HPV) a malígnou transformáciou lézie krčka 

maternice. Z tohto hľadiska patria HPV medzi najčastejšie sexuálne prenášané vírusy u ľudí. 

Doteraz je známych viac ako 100 typov týchto vírusov. HPV infekcia je spojená s nálezom 

condyloma accuminatum, skvamóznou intraepiteliálnou léziou (SIL) a anogenitálnou 

malignitou predstavujúcou cervikálny, vaginálny, vulvárny a análny karcinóm. Vzhľadom na 

onkogénny potenciál ku krčku maternice sú HPV rozdelené na nízkorizikové (LG) 

a vysokorizikové (HG) typy vírusov. Prítomnosť vysokorizikového typu HPV je síce 

nevyhnutná pre vývoj karcinómu krčka, ale nemusí byť postačujúca. Infikované osoby sú 

obvykle bez klinických známok ochorenia. Až perzistujúca anogenitálna infekcia môže byť 

asociovaná s klinickým nálezom pokročilej prekancerózy alebo invazívneho karcinómu krčka 

maternice. 

Karcinóm krčka maternice je všeobecne uznávaný ako nádor, u ktorého je dnes 

možné zo všetkých malígnych nádorov najlepšie využiť metódy efektívneho organizovaného 

skríningu. Krčok maternice je dobre prístupný jednoduchým, ale dostatočne účinným 

prebioptickým vyšetrovacím metódam. Napriek tejto skutočnosti nebol zaznamenaný na 

Slovensku v poslednom desaťročí podstatný pokles vo výskyte tohto karcinómu. Výskyt tohto 

ochorenia u nás sa pohybuje medzi 500-600 novými prípadmi ročne, čo predstavuje 

incidenciu okolo 20. Pri vyrovnanom alebo len mierne klesajúcom trende celkového výskytu 

pribúdajú vyššie štádiá ochorenia. Pomer v záchytnosti preinvazívnej a invazívnej formy 

ochorenia je u nás približne 1:2. 

Zlepšenie výsledkov v diagnostike a terapii prekanceróz a karcinómu krčka maternice 

sa dá dosiahnuť len kvalitnou preventívnou starostlivosťou. U nás stále ostáva problémom 

zabezpečenie celoplošného skríningu vrátane  skvalitnenia odberových metodík materiálu 

z krčka či interpretácia výsledkov klinickými laboratóriami. V súčasnosti sa ako veľmi 

perspektívna ukazuje profylaktická vakcinácia proti papilomavírusovej infekcii. 
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2. Infekcia humánnym papilomavírusom  
 

2.1 Human Papilloma Virus - HPV 
 

Papilomavírusy sú príslušníkmi čeľade Papovaviridae a patria medzi malé DNA 

vírusy veľkosti 55 nm.[obr.1] Ich genóm je tvorený jednou cirkulárnou DNA molekulou dĺžky 

7900 pb (base pairs). DNA kóduje informáciu iba pre 8 proteínov. Šesť skorých E - proteínov 

je zodpovedných za vírusovú génovú reguláciu a bunkovú transformáciu. Dva neskoré gény 

L1 a L2  kódujú proteíny vírusovej kapsidy. Proteín E1 je zodpovedný za reguláciu DNA 

vírusovej replikácie a zachovanie vírusu v epizomálnej forme. E2 reguluje expresiu génov E6 

a E7. Proteín E4 je zrejme zodpovedný za uvoľnenie vírusovej častice z infikovaných buniek. 

Skoré gény vysokorizikových typov HPV E6 a E7 kódujú hlavné transformačné proteíny. 

Tieto gény sú zodpovedné za imortalizáciu epitelových buniek a iniciáciu kancerogénneho 

procesu. Proteín E5 je taktiež využitý na bunkovú transformáciu.  

 

 

 

 

                                                         
                                                        DNA 

 

 

 

 

 
Obrázok 1 Human papillomavírus – virión a vírusová DNA 

 

HPV genóm existuje vo dvoch formách. Najčastejšie ako cirkulárna epizomálna 

forma, ktorá sa replikuje autonómne v jadre hostiteľskej bunky mimo chromozómu. Za 

určitých podmienok spojených s vývojom intraepiteliálnej neoplázie a karcinómu sa epizóm 

linearizuje a integruje do genómu hostiteľskej bunky. Táto zmena alteruje gény E1 a E2. 

Poruchou represorického génu E2 sa zvýši expresia onkogénov E6 a E7.  

Papilomavírusy sú druhovo špecifické, human papilomavírusy infikujú iba ľudí, pričom 

charakteristicky napádajú len bunky viacvrstvového dlaždicového epitelu. V súčasnosti je 

známych viac ako 100 genotypov HPV. Typizácia HPV je založená na rozpoznávaní DNA 

sekvencií v génoch L1, E6 a  E7.  
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Na základe tkanivovej špecificity sa delia na kožné a slizničné typy  a podľa 

onkogénneho potenciálu na nízko (low risk, LR) a vysoko (high risk, HR) rizikové typy.[tab.1] 

Z nich asi 40 infikuje anogenitálny trakt, z toho 20 typov bolo popísaných u karcinómu krčka 

maternice.  

 

Tabuľka 1 Rozdelenie genitálnych typov HPV podľa malígneho potenciálu 

Riziko Podtyp HPV 

Low risk 6,11,40,42,43,44,54,61,70,72,81,CP6108 

High risk /pravdepod./ 26,53,66 

High risk 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,73,82

 
HPV 16 a 18 sú označované ako kancerogénne typy vírusov a najčastejšie sú 

spájané s vývojom karcinómu krčka maternice.[83] Podtyp HPV 16 bol detekovaný približne 

v 53% a HPV 18 v 17 % prípadov diagnostikovaného cervikálneho karcinómu. HPV 16 je 

najčastejšie detekovaným podtypom pri cervikálnom aj análnom karcinóme.. Ako ďalšie 

najčastejšie podtypy HPV asociované s výskytom karcinómu cervixu približne v 10% sú 

uvádzané HPV 45 a 31. 

 

 
Obrázok 2  HPV infekcia a replikácia vírusu 

 
2.2 HPV infekcia - epidemiológia 
 
HPV je epiteliotropný vírus, ktorý vo všeobecnosti  infikuje bazálne vrstvy epitelu. 

Replikácia vírusu je závislá od maturácie keratinocytov. V jadrách infikovaných 
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nediferencovaných bazálnych buniek dochádza len k obmedzenej expresii vírusového 

genómu. Pri dozrievaní buniek a ich migrácii k povrchovým vrstvám sa exprimujú ďaľšie 

vírusové gény a virióny vznikajú až v terminálne diferencovaných keratinocytoch. 

Predpokladá sa, že infekcia papilomavírusom je možná infikovaním bazálnych vrstiev epitelu 

prostredníctvom mikrotraumy  alebo priamym kontaktom v mieste prechodu dlaždicového 

epitelu na cylindrický v oblasti krčka maternice.[obr.2] Hlavným dôvodom častej HPV infekcie 

u žien v mladom veku na začiatku pohlavného života je práve dobre prístupná 

squamokolumnárna junkcia na exocervixe. Po menarché dochádza k evertovaniu 

endocervikálneho cylindrického epitelu na exocervix a vplyvom kyslého prostredia pošvy 

k jeho metaplastickej premene na dlaždicový epitel.[obr.3] A práve nezrelý metaplastický 

epitel predstavuje „vysoký malígny potenciál“ v interakcii s HR HPV infekciou.  

 

 
Obrázok 3 Squamokolumnárna junkcia 

 
Prítomnosť cervikálnej transformačnej zóny však nie je podmienkou pre vznik HPV 

infekcie v genitálnom trakte ženy. Prevalencia HR HPV vo vagíne je porovnateľná u žien 

pred a po hysterektómii. Podobne  môže vzniknúť infekcia na ďalších miestach prechodného 

epitelu anogenitálnej oblasti a epitelu laryngu. U dospelých dochádza k šíreniu infekcie 

genitálnych typov HPV predovšetkým sexuálnym kontaktom, v minimálnej miere nepriamou 

kontamináciou. Prenos infekcie kontaminovaným objektom na toalete alebo spodnou 

bielizňou je možný, ale zatiaľ nedokázaný. Väčšina štúdií uvádza prevalenciu HPV 

u sexuálne aktívnych žien viac ako 30 % s vrcholom medzi 20 až 25 rokom a s následným 

výrazným poklesom medzi 35 až 40 rokom života. Odhaduje sa, že minimálne 50 % 

sexuálne aktívnych mužov a žien získali počas života HPV infekciu a nedávne štúdie 

uvádzajú, že 80 % žien sa infikuje HPV do veku 50 rokov. U žien vo veku nad 45 rokov bola 
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však HPV infekcia zistená len v 4 %. Americká štúdia uvádza u študentiek, ktoré neudávali 

pohlavný styk, výskyt HPV infekcie 0-8 %. Prevalenciu genitálnej HPV infekcie u mužov je 

ťažko odhadnúť vzhľadom na nejasnú anatomickú lokalizáciu infekcie a odberové postupy. 

V závislosti od odberového miesta  /penis, uretra, anus, skrótum/ a typu materiálu 

/moč,ejakulát/ je uvádzaná prevalencia u heterosexuálnych mužov 16-45 %. Prevalencia nie 

je závislá od veku muža a najčastejšie detekovaným podtypom je HPV 16. Pomerne 

zriedkavý, ale závažný je aj vertikálny prenos z matky na dieťa pri pôrode alebo 

transplacentárny prenos v priebehu tehotnosti. 

Papilomavírusová infekcia môže mať latentný priebeh, pokiaľ je vírusová DNA 

uložená v episómoch. Môže trvať aj niekoľko rokov, nemá žiadne klinické ani cytologické 

prejavy a môžeme ju dokázať len detekciou vírusovej DNA V tomto štádiu môže dôjsť ku 

spontánnej eliminácii vírusu z organizmu označovanej ako vírusová clearence. Spontánna 

vírusová clereance je sprostredkovaná hlavne deskvamáciou epiteliálnych buniek a v menšej 

miere  neutralizačnými protilátkami. Štúdie dokazujú, že 70 % HPV infekcií sa eliminuje 

z organizmu v priebehu jedného roka a až 91 % v priebehu dvoch rokov. Ako medián trvania 

novej HPV infekcie sa udáva obdobie 8 mesiacov. Prechod z latentnej fázy vírusového 

ochorenia ku klinickej infekcii je spôsobený integráciou vírusovej DNA do genómu 

hostiteľskej bunky. Pre tento cytopatický proces je charakteristický  klinický obraz koilocytov. 

Pôsobením ďalších kofaktorov (STD, fajčenie, oslabená imunita) dochádza k bunkovým 

zmenám infikovaného epitelu a ku postupnému vývoju intraepiteliálnych lézií až invazívneho 

karcinómu. Incidencia LG lézií krčka maternice je približne 10x nižšia ako HPV pozitivita 

a incidencia HG lézií krčka maternice sa odhaduje do 1%. HPV infekcia je prítomná u 70-78 

% žien s klinickým nálezom CIN I, v 83-89 % pri klinickom náleze CIN 2/3. 

LG epiteliálne lézia spontánne regredujú v 70-80 %, regresia HG lézií je menej častá, 

vačšinou je pozorovaná po pôrode.[obr.5] Pozornosť sa venuje aj vzťahu medzi dávkou HPV 

infekcie a klinickým nálezom. Snijders uvádza hranicu medzi normálnym a abnormálnym 

cytologickým nálezom 104 kópií HPV DNA na ster. Lézie s nálezom menej ako 105 kópií 

HPV DNA na ster majú tendenciu k regresii, zatiaľ čo vyššia dávka vírusu môže byť 

známkou možnej progresie lézie Progresia prekancerózy do vyššieho stupňa trvá za 

normálnych okolností niekoľko rokov za perzistencie HPV infekcie. LG lézie krčka maternice 

sa diagnostikujú najčastejšie medzi 23-30 rokom a  HG lézie medzi 27-35 rokom života  



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  142

                                                                                  
                                                                                  progresia  

 
                                                                                  regresia 
                                                1%                                          
                                                  
                                20%                              20% 

   70%                           40%                            
 
 

Obrázok 5 Spontánna regresia a progresia prekanceróznych lézií 

 

2.3 HPV infekcia - imunitný systém 
 

Prirodzená HPV infekcia môže indukovať limitovanú a typovo špecifickú tvorbu 

protilátok. U prechodne infikovaných jedincov sa obvykle protilátky nevytvoria. preto sú 

pozitívne protilátky detekované u HPV DNA  pozitívnych jedincov len v  50-70%. Carter 

uvádza sérokonverziu u HPV 16 a HPV 18 pozitívnych žien počas 18 mesiacov v 60 resp. 

54%.  Signifikantná strata detekovateľných protilátok je udávaná  priebehu troch rokov. 

HPV minimalizuje imunitnú odpoveď viacerými mechanizmami: 

 

- vírus infikuje iba epitelové bunky a nemá viremickú fázu 

- proteín E7 znižuje tvorbu interferónu a následne aktiváciu cytotoxických T 

lymfocytov 

- infikovaním bazálnych buniek epitelu sa aktivuje hlavne proliferácia a nie 

cytolýza, bez uvoľnenia zápalových cytokínov 

- vačšina vírusových neštrukturálnych proteínov sú exprimované v jadre 

bazálnych buniek bez antigénnej prezentácie infikovanej bunky 

 

2.4 HPV infekcia - rizikové faktory: 

 

• včasné koitarché  (rozsiahla TZ) promiskuita (aspoň u jedného partnera)  

• fajčenie (alterácia DNA a imunitného systému) 

• deficit imunity (exogénny, endogénny) 

• dlhodobá HAK (viac ako 5 rokov, rozsiahla TZ)  

LG SIL HG SIL Karcinóm 
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• STD (chlamýdia, herpes simplex) 

• partner bez cirkumcízie 
 

2.5 HPV infekcia - cervikálny karcinóm 
 

Vývoj karcinómu krčka maternice je podmienený dvomi hlavnými faktormi: 

- Subtypom HPV –  Štúdie onkogénneho potenciálu HPV dokazujú, že HR HPV 

sú nevyhnutnou podmienkou vývoja oboch typov cervikálneho karcinómu - 

spinocelulárneho a  adenokarcinómu.. Iba u malého počtu žien 

s abnormálnym cytologickým nálezom a prítomnou HR HPV infekciou sa však  

vyvinie invazívny karcinóm. 

- Perzistenciou infekcie  – Perzistencia pozitivity HR HPV je i bez 

kolposkopických a cytologických zmien vysoko rizikovým faktorom.. 

 

Prevalencia HPV DNA u diagnostikovaného invazívneho spinocelulárneho alebo 

adenokarcinómu krčka maternice je udávaná v 99,7 % a u HG lézií bola HPV DNA 

detekovaná v 75-95 %. Interval od začiatku HPV infekcie po vývoj invazívneho karcinómu 

krčka maternice trvá približne 8 až 13 rokov Incidencia karcinómu krčka v ženskej populácii 

sa nápadne zvyšuje po 40. roku života.  

 

3. Diagnostika HPV 

 
3.1 Klinické a morfologické metódy  

 

- aspexia a  kolposkopia – vyšetrenie anogenitálnej oblasti a vyšetrenie 

v spekulách je dôležité pre možnú koincidenciu nálezu externých  

a cervikovaginálnych lézií. Rozšírená kolposkopia je určená na detailnejšie 

hodnotenie  suspektných „acetonwhite“ lézií na cervixe, vagíne a vulve. 

- cytológia a histológia – umožňujú diagnostikovať aj subklinickú formu infekcie. 

Najrozšírenejšia forma exfoliatívnej cytológie z exo- a endocervixu  podla 

Papanicolaua (PAP ster) vykazuje pomerne malú senzitivitu a špecificitu. 

Vyššia senzitivita a menšie množstvo nehodnotiteľných odberov je dosiahnuté 

odberom cytológie do tekutého média (liquid based cytology - LBC, ThinPrep, 

SurePath). Výhodou LBC je prehľadnejší tenkovrstvový preparát s menším 

výskytom fixačných artefaktov a možnosť detekcie HPV DNA v odobratom 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  144

materiáli. Prítomnosť koilocytov, nukleárne bunkové atypie a neskorá bunková 

maturácia sú cytologické známky HPV infekcie. 

 

Histologické vyšetrenie klasifikuje zmeny v bioptickom materiáli. Na odber bioptického 

materiálu z viditeľných lézií môže byť využitá punch biopsia, excízne techniky alebo bioptické 

kliešte aj v prípade negatívnej cytológie. Charakteristickým nálezom papilomatózy 

v histologickom náleze je akantóza, parakeratóza, hyperkeratóza a koilocytóza. Nález 

koilocytózy je okrem cervixu v ostatných lokalitách menej častý. 

 

3.2  Elektrónovo-mikroskopické metódy  

 
Detekujú priamo vírusové partikuly. 

 
3.3 Imunochemické metódy 
 

  Prítomnosť vírusov je detekovaná väzbou špecifickej protilátky na vírusovú časticu 

a následnou detekciou vzniknutých komplexov. Metóda má nízku senzitivitu aj špecificitu. 

 

3.4 Metódy detekcie vírusovej DNA 

 
Patria medzi najviac používané metódy dokazujúce aj latentnú formu vírusovej 

infekcie.  

 
3.5 Sérologické metódy 

 
Detekujú protilátky proti vírusovým špecifickým proteínom po prekonanej HPV 

infekcii. Metóda je málo senzitívna pre značnú variabilitu imunitnej odpovede 

a hladiny protilátok.   
 

4. Klinický obraz HPV infekcie 
 

4.1 Klinické situácie vzniknuté pôsobením HPV infekcie 
 

- Prekonaná HPV infekcia (pozitívne HPV protilátky, negatívna HPV DNA) 

- Asymtomatická latentná infekcia môže pretrvávať viac rokov a je bez 

klinických príznakov a subjektívnych ťažkostí. V epitelových bunkách je 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  145

inaktívna vírusová DNA, chýba cytopatický efekt a bunkové morfologické 

zmeny. 

- Aktívna infekcia, pričom dochádza k vegetatívnej replikácii HPV, ale nie k 

integrácii vírusovej DNA do genómu hostiteľskej bunky (koilocyty, kondylómy, 

CIN I resp. LGSIL) 

- Neoplastická  bunková transformácia  po integrácii onkogénnej HPV DNA do 

genómu hostiteľskej bunky (HGSIL, karcinóm) 

 

Klinická infekcia sa manifestuje prejavmi na koži, v anogenitálnej oblasti a zriedkavo 

na sliznici ústnej dutiny a respiračného traktu. Podľa dignity rozlišujeme lézie spôsobené 

HPV infekciou na benígne, premalígne a malígne. 

 

5. Skríning cervikálneho karcinómu 
 

Karcinóm krčka maternice je ochorenie typické svojím postupným preinvazívnym 

vývojom. Všetky štádiá prekanceróz sú v súčasnosti diagnostikovateľné a efektívne 

liečiteľné. Úlohou skríningového programu je preto detekciou a liečbou prekanceróz 

ochorenia preventívne predchádzať vzniku invazívneho karcinómu. Skríningový program bol 

v poslednom desaťročí zdokonalený hlavne využitím nových techník na získavanie 

a interpretáciu cytologických preparátov a hlavne adjuvantné využitie HPV typizácie, čo 

značne zvýšilo compliance vyšetrenia. 

V súčasnosti je stále základom skríningových programov onkologická cytológia. Vo 

väčšine krajín sa uplatňuje využitie klasickej onkocytologickej techniky s vyhodnotením 

nálezu podla Bethesda systému. V USA sa v súčasnosti vykonáva odber onkocytológie do 

tekutého média (LBC) hlavne vzhľadom na menší počet falošne negatívnych výsledkov, 

možnosť HPV typizácie a automatického vyhodnocovania odberov V Európe sa klasická 

onkocytológia nahradila LBC po prvý krát v Luxembursku, neskôr bola zavedená postupne v  

Holandsku, Francúzsku, Fínsku a Islande. Jej nevýhodou je najmä ekonomická náročnosť 

metódy. Kolposkopické vyšetrenie má v rámci skríningu rozdielne postavenie v jednotlivých 

krajinách. Ako základné kolposkopické vyšetrenie je súčasťou skríningových programov 

hlavne v krajinách strednej Európy. V USA má charakter špecializovaného „expertného“ 

vyšetrenia spojeného s nepomerne vyššími nákladmi.  
 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  146

5.1 Význam detekcie HPV v skríningu karcinómu krčka maternice 
 

Na základe poznatkov o epidemiológii a etiopatogenéze prekanceróz a malígnych 

lézií krčka maternice má detekcia rizikových typov HPV nespochybniteľný význam v   

skríningu karcinómu krčka maternice.  

Detekcia HPV infekcie v kombinácií s onkocytologickým vyšetrením predstavuje 

efektívnu metódu primárneho skríningu. Metóda racionálne využíva vysokú senzitivitu HPV 

DNA typizácie a vysokú špecificitu cervikálnej cytológie.[tab.2] Efektivitu uvedenej 

kombinácie vyšetrení dokazuje aj vysoký stupeň negatívnej prediktívnej hodnoty blížiaci sa 

k 100 %. Výhodou tohto kombinovaného testu je menší počet opakovaných 

onkocytologických odberov a možnosť predĺženia skríningového intervalu u žien 

s negatívnym výsledkom.  

Cuzick vo svojej štúdií uvádza celkovú senzitivitu detekcie HPV a onkocytológie pri 

diagnostike HG lézií 96 % resp. 53 %. Senzitivita detekcie HPV bola vyššia vo všetkých 

vekových kategóriách, zatiaľ čo špecificita bola nižšia /91% versus 96%/ hlavne vo vekových 

kategóriách pod 35 rokov. Nevýhodou začlenenia HPV typizácie do primárneho skríningu 

karcinómu krčka maternice je prechodný charakter HPV infekcie, s čím súvisí pomerne nízka 

špecificita vyšetrenia. Veľké množstvo HPV pozitívnych žien môže indikovať opakované 

cytologické a kolposkopické vyšetrenie hlavne vo vekových kategóriách pod 30 rokov, kedy 

je prevalencia HPV infekcie vysoká a frekvencia SIL naopak nízka. Obmedzením testu na 

populáciu žien nad 30 rokov sa zredukuje aj potreba expertného kolposkopického vyšetrenia. 

V USA sa ako alternatíva primárneho skríningu vykonáva kombinovaný test v trojročných 

intervaloch od roku 2003. Clavel uvádza pri detekcii HG lézií ako najefektívnejšiu kombináciu  

LBC s HPV  typizáciou  

Ďaľšou alternatívnou metódou môže byť zaradenie HPV typizácie do primárneho 

skríningu s následným cytologickým skríningom u HR HPV pozitívnych žien. Ženy 

s pozitívnym cytologickým skríningom budú odporučené na kolposkopické vyšetrenie. Vyššia 

efektivita metódy oproti klasickým však vyžaduje nižšie náklady na HPV testáciu a predĺženie 

skríningového intervalu 

Tabuľka 2  Efektivita alternatívnych metód v skríningu krčka maternice 

metóda senzitivita špecificita 

HPV typizácia 100% 86% 

Konv. cytológia  68% 95% 

LBC 88% 93% 

Kolposkopia 77% 45% 

Priama aspexia  79% 49% 
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6. Terapia 

 
V súčasnosti nie je registrovaný liek na kauzálnu terapiu infekcie spôsobenej 

HPV.[65] V terapii prekanceróz krčka maternice sa využívajú metódy, ktoré nie sú zamerané 

na elimináciu HPV infekcie, ale na odstránenie tkaniva infikovaného vírusom. Zmyslom 

ošetrenia prekancerózy je odstránenie ložiska deštrukčnou alebo excíznou technikou. 

Deštrukčné metódy vyžadujú predchádzajúcu histologickú verifikáciu ložiska a v súčasnosti 

sú nahrádzané excíznymi postupmi. 

  

7. Vakcinácia 
 

Od prvej izolácie HPV z karcinómu krčka maternice uplynulo viac ako 20 rokov 

a v súčasnosti má HPV infekcia jednoznačné miesto pri vzniku a progresii cervikálnych lézií. 

Príprava a využitie učinných vakcín je hlavným smerom výskumu HPV a zároveň doménou 

dneška. 

Rozvoj HPV vakcinácie je smerovaný na prípravu ako profylaktickej tak aj 

terapeutickej vakcíny. Odlišnosť oboch typov vakcín je v ich antigénnom zložení 

a vakcinačnej stratégií. 

 

7.1 Profylaktické vakcíny 
 

Základom profylaktickej vakcíny je rekombinantná vírusová kapsida (VLPs – virus-like 

particles) zložená s hlavného kapsidového proteínu HPV L1. L1 je jediná časť HPV 

obsiahnutá vo vakcíne Je špecifická pre každý typ vírusu a je zodpovedná za vysokú 

imunogenicitu vakcíny. Vakcína nie je infekčná, pretože VLPs neobsahuje vnútornú vírusovú 

DNA molekulu. Účelom profylaktickej vakcinácie je indukcia tvorby neutralizačných 

antivírusových protilátok. 

Minulý rok sa v USA ukončila III. fáza testovania dvoch typov profylaktických vakcín – 

bivalentnej HPV 16/18 a  quadrivalentnej HPV 6/11/16/18 VLP vakcíny.  

Quadrivalentná vakcína prežila svoj debut v lete 2006 v USA, v EÚ je registrovaná od 

22. septembra 2006 pod názvom Silgard. Prvá vakcinácia na Slovensku bola 9.januára 

2007. 

Klinické štúdie dokázali vysokú efektivitu a bezpečnosť HPV vakcín v prípade žien, 

ktoré majú normálnu cervikálnu cytológiu a nemajú HPV infekciu pred imunizáciou. 

Vakcinácia nie je efektívna v terapii abnormálneho cytologického nálezu alebo HPV infekcie. 

U žien starších ako 21 rokov je pred HPV vakcináciou potrebné vyšetriť onkologickú 

cytológiu. HPV HR detekcia pred HPV vakcináciou nie je indikovaná. Najnovšie údaje 
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o účinnosti vakcíny poukazujú na fakt, že aj ženy, ktoré už boli v minulosti infikované HPV, 

môžu profitovať z ochrany pred ostatnými typmi vírusov obsiahnutými vo vakcíne.[50] 

Ohľadom profylaktickej vakcinácie zostáva do budúcnosti niekoľko nezodpovedaných 

otázok : 

- nie je známa doba trvania vytvorených protilátok resp. potreba ďalšieho 

preočkovania. Známa je len doba perzistencie protilátok od začiatku štúdie t.j. 4,5 

roka 

- nie je známa presná hladina protilátok potrebná na ochranu pred HPV infekciou  

V súčasnosti napriek dostupnej profylaktickej HPV vakcinácii zostáva skríning 

karcinómu krčka maternice prostredníctvom onkologickej cytológie naďalej potrebnou 

metódou.  Cervikálny karcinóm sa môže vyvinúť po infekcií HR HPV typom nezahrnutým vo 

vakcíne alebo infekciou HPV 16, 18 vzniknutou ešte pred vakcináciou. Očakávané zníženie 

incidencie preinvazívnych a invazívnych štádií karcinómu je vzhľadom na dlhú latenciu od 

HPV infekcie po vývoj cervikálneho karcinómu reálne o niekoľko desaťročí. Na druhej strane 

spojenie HPV vakcinačných programov a skríningového programu môže efektívne 

zredukovať množstvo abnormálnych cytologických výsledkov a  cervikálnych karcinómov 

nedetekovaných v cervikálnej cytológii. HPV vakcinácia nájde svoje veľké uplatnenie 

v rozvojových krajinách, odkiaľ je hlásených 80 % prípadov karcinómu krčka maternice a kde 

je skríning využívaný len veľmi obmedzene. 

 

7.2 Terapeutické vakcíny 
 

Terapeutické vakcíny majú vyplniť prechodný deficit profylaktických vakcín a ich 

účelom je eliminácia detekovanej HPV infekcie a s ňou súvisiacich ochorení dolného 

genitálneho traktu Na rozdiel od profylaktických vakcín, terapeutické vakcíny obsahujú 

antigénne determinanty skorých HPV proteínov Využitím antigénnej prezentácie skorých 

typov onkoproteinov E6 a E7 aktivujú bunkovú imunitu. Tvorbou cytotoxických T lymfocytov 

(CLT) sa rozrušia bunky nesúce vírusové nádorové antigény a tým je zabezpečená 

clereance HPV infekcie.  
 

8. Záver 
 

Poznatky o epidemiológií a význame HPV infekcie v etiopatogenéze malígnej 

transformácie epitelových buniek krčka maternice umožňujú ich využitie v primárnej 

a sekundárnej prevencií karcinómu krčka maternice. 
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Profylaktická vakcinácia je perspektívnou dominantou primárnej prevencie. Spolu so 

sexuálnou výchovou mladej generácie dievčat a chlapcov môže významnou mierou 

zredukovať incidenciu prekanceróznych lézií a karcinómu krčka maternice. 

V sekundárnej prevencií  majú čoraz väčší význam sofistikované metódy HPV 

detekcie. V rámci skríningu karcinómu krčka maternice môžu podstatnou mierou prispieť 

k zvýšeniu jeho efektivity. 

Výzvou do budúcnosti v rámci sekundárnej prevencie karcinómu krčka maternice 

ostáva praktické využitie terapeutických vakcín. Indikácie terapeutických vakcín môžu 

výhodne doplniť spektrum účinku vakcín profylaktických. 
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NA DETEKCIU RAKOVINY 

Hudáková Z.1, Hiľovský R.1, 2, Kokoruďová J.1, Pavlíková I.2 

1Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Poprad 
2 Patologické oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s. 

 

Súhrn 
Karcinóm krčka maternice je v Európe druhou najčastejšou príčinou úmrtia na 

nádorové ochorenia (po karcinóme prsníka) u mladých žien vo veku od 15 – 44 rokov. Kvôli 

závažnosti tohto ochorenia je veľmi dôležitá edukácia žien v oblasti prevencie a skríningu. 

Cervikálny karcinóm je nádor, u ktorého je dnes možné robiť skríning zo všetkých 

zhubných nádorov najlepšie. Vo väčšine vyspelých krajín je skríning dnes založený na 

klasickej cytológii, ale v niektorých krajinách už existujú pilotné projekty využívajúce tzv. 

cytológiu v tekutom médiu (LBP – liquid-based preparations).  

Vzniku karcinómu krčka maternice je možné predchádzať dôsledným skríningom 

a účinnou terapiou (sledovanie, liečba konizáciou). Perspektívne sa stáva reálna primárna 

prevencia očkovaním, ktoré by malo ochrániť ženy pred najviac agresívnymi typmi HPV 

(HPV 16 a 18). 

Summary 
The incidence and mortality rates for cervical cancer is the second only to breast 

cancer of the most common cause of death in 15 to 44 years old women in Europe. Cervical 

cancer screening and prevention are the most important aims for education because of 

revelance of the cancer disease.  

Cervical cancer screening was establish the most effective diagnostic method for 

cancer detection of all other screening methods. It  is mainly based on conventional smears 

in most well-developped countries, but an alternative method – so called „Liquid-based 

preparations“  play an important role in the pilot screening program in some of them. 

We are able to prevent developing  cervical cancer using the consistent screening 

program and effective therapy (repeated smears, conisation therapy). We are considering 

the vaccination against the most aggresive types of HPV (HPV 16 and 18) responsibles for 

the malignant transformations to be real primary prevention of cervical cancer.  

Kľučové slova: Karcinóm krčka maternice. Skríning. Prevencia. Edukácia HPV (Ľudský 

papilomavírus). LSIL (ľahká dysplázia). HSIL (stredne ťažká a ťažká dysplázia). 

 

Key words Cervical cancer. Screening. Prevention. Education. HPV (Human papilloma 

virus). HSIL. LSIL. 
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Úvod 
Incidencia (600/rok) a mortalita (200/rok) na karcinóm krčka maternice sa 

v posledných 20 rokoch na Slovensku významne nezmenila. Nové poznatky o kauzálnom 

vzťahu vysoko rizikových sérotypov HPV (Human papilloma virus) k tomuto ochoreniu a na 

základe nich vývoj prvej vakcíny na prevenciu onkologického ochorenia predstavujú úplne 

novú perspektívu v možnostiach ich prevencie (Mosnárová, 2007). 

V súčasnosti je dokázané, že toto ochorenie spôsobuje vírus HPV, ktorý sa 

najčastejšie prenáša pohlavným stykom, ale aj kontaktom kože v oblasti konečníka 

a vonkajších pohlavných orgánov. Keďže infekcia HPV je v populácii veľmi rozšírená, 

väčšina sexuálne aktívnej populácie  (viac ako 50%) je v priebehu života vystavená jednému 

alebo viacerým typom HPV (je ich vyše 100, oblasť genitálií môže postihnúť asi 40 typov).  

Typy HPV: 

1. nízkorizikové – typy 6 a 11 

2. vysokorizikové – predovšetkým typy 16 a 18 . 

V priebehu 12 – 18 mesiacov sa dokáže často imunitný systém vírusu HPV zbaviť, ak 

však infekcia pretrváva dlhšie, dochádza na krčku cervixu k vývoju karcinogénnych zmien 

(od ľahkej dysplázie cez ťažkú  až po karcinóm). Vysokorizikové typy sú príčinou karcinómu 

krčka maternice, typy 6 a 11 sú zodpovedné predovšetkým za benígne zmeny vulvy, vagíny 

a konečníka. Väčšina infikovaných žien nemá žiadne príznaky infekcie. Obdobie medzi 

infikovaním žien a prvými príznakmi odhalí len gynekologické vyšetrenie a trvá niekoľko 

týždňov až mesiacov.  

Správna edukácia žien má veľký vplyv na včasný záchyt prekanceróznych lézií na 

krčku a ich terapia môžu zabrániť karcinómu krčka a dávajú nádej na úplné vyzdravenie. 

V Slovenskej republike je v súčasnosti podľa odhadov asi 1,9 milióna žien 

v produktívnom veku, ktoré by mali každý rok podstúpiť preventívnu gynekologickú 

prehliadky a cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice. Na Slovensku je však 

skrínovaných len 17 % žien  (600 000 – 700 000 žien) napriek tomu, že vyšetrenia v plnej 

výške hradia zdravotné poisťovne. (Mosnárová, 2007).  

Cieľ práce 
Cieľom práce je štatisticky spracovať výsledky gynekologickej cytológie na detekciu 

rakoviny krčka maternice v Podtatranskom  regióne (okresy Poprad a Kežmarok) za obdobie 

roku 2006 a  poukázať na dôležitosť edukácie už mladých dievčat a žien o výhodách 

skríningu v rámci prevencie onkologických ochorení reprodukčného systému žien.  

Súbor, metodika 
Stery z krčka maternice (exocervix a endocervix) vyhodnocované v cytologickom 

laboratóriu Nemocnice Poprad, a.s. za obdobie 1.1.2006 – 31.12.2006 v počte 9433 sterov. 
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Štatistické spracovanie výsledkov cytologických vyšetrení v závislosti na veku a závažnosti 

nálezu.  

Výsledky a interpretácia 
Celkový počet vyšetrení sterov gynekologickej cytológie na detekciu rakoviny krčka 

maternice v štatistickom spracovaní za rok 2006 činil  9433 sterov.  

Výsledky preventívnych prehliadok a a diagnostických vyšetrení sme rozdelili podľa 

veku klientiek/pacientiek do jednotlivých vekových kategórií.  

 

Z výsledkov mnohých výskumov a štatistických spracovaní je známe, že maximálny 

výskyt karcinómu krčka maternice v závislosti od veku sa pohybuje vo vekovom rozmedzí 

33-39 rokov a 50 – 65 rokov. Tento trend sme výrazne potvrdili aj v našej vzorke, kde vďaka 

skríningu sme zachytili vo vekovom rozmedzí 31 -35 rokov až 7 prípadov ťažkej dysplázie 

(ďalej HSIL) a 4 prípady podozrenia z ťažkej dysplázie (ďalej ASC-H), ktorá si nevyhnutne 

vyžaduje ďalšiu terapiu. V tejto vekovej kategórii sme súčasne diagnostikovali 32 prípadov 

ľahkej dysplázie (ďalej LSIL). Pre porovnanie, vo vekovej kategórii do 30 rokov sme zachytili 

len 23 prípadov LSIL a len jeden prípad ASC-H. Z toho vyplýva dôležitosť pravidelného 

ročného skríningu už pre mladé dievčatá a ženy a dôležitosť edukácie k zodpovednému 

osobnému prístupu v prevencii ochorení reprodukčného systému žien. Práve toto obdobie 

(30-40 rokov) je pre ženy, zvlášť v dnešnej dobe, aj obdobím ich ďalšej kariéry 

a spoločenského postavenia, preto práve kvôli vyťaženosti a množstve povinností je táto 

stránke ich zdravotného stavu silne podceňovaná. Navyše pozitívne  výsledky  cytologických 

vyšetrení na výskyt prekanceróz spolu s údajmi klinika o asymptomatickom priebehu nás 

presviedčajú o tom, že patologický proces často prebieha v neprítomnosti bolesti alebo iných 

subjektívnych ťažkostí. Teda tvrdenie: „Mňa nič nebolí, nič mi nie je.“, nemusí byť v tomto 

prípade vôbec pravdivé. A v tom spočíva istým spôsobom „zákernosť“ tohto veľmi 

nebezpečného ochorenia.  

Druhou rizikovou skupinou tvoria ženy vo veku 50-65 rokov. Je to obdobie 

klimakterických zmien a prechod do štádia útlmu hormonálnej činnosti vaječníkov.  

V našej vzorke sme diagnostikovali 58 prípadov LSIL, 14 prípadov HSIL, 6 prípadov 

ASC-H a 3 prípady cytologicky i histologicky potvrdeného karcinómu krčka maternice. 

Z hľadiska edukácie je dôležité poznamenať, že  pacientky s diagnostikovaným karcinónom 

prišli na gynekologické vyšetrenie po 8 resp. 10 rokoch od poslednej gynkeologickej 

preventívnej prehliadky, keď sa u nich prejavili prvé subjektívne príznaky.  

Porovnanie incidencie karcinómu krčka maternice v našej vzorke  s celoslovenskou 

vzorkou, ktorá bola prezentovaná 24-25. novembra 2006 v Nitre ukazuje, že icidencia 
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v uplynulom roku bola v našom súbore veľmi vysoká: 0,000636 % naša vzorka: 0,000205 % 

celoslovenský priemer. 

Z výsledkov vyplýva, že moderné výdobytky medicíny (HPV vakcína) nenahradia 

nutnosť aktívneho osobného prístupu žien k svojmu zdraviu. Propagovaná vakcína voči 

rizikovým kmeňom HPV vírusu vykazuje najvyšší títer protilátok vo veku dievčat 9 -13 

rokov, jej aplikácia sa doporučuje pred začatím pohlavného života ( vysokoúčinná u žien 

a dievčat do 26 rokov). Preto pravidelný ročný skríning a edukácia k prevencii ochorenia je 

jedinou zatiaľ spoľahlivou metódou včasnej diagnostiky prekanceróznych lézií krčka 

maternice. 

 

Záver 
Edukácia žien v prevencii onkologických ochorení reprodukčného systému je veľmi 

dôležitá pre zachovanie zdravej populácie. Dôležité pre každú ženu v čase moderných 

medicínskych technológií a postupov je uvedomovanie si osobného prístupu k vlastnému 

zdraviu, vlastnej sexualite, k výberu partnera pre sexuálny život,  k rizikovosti promiskuitného 

správania (HPV sa prenáša hlavne pohlavným stykom). Tak ako je dôležité venovať svoju 

pozornosť v súčasnosti v reklamných šotoch prezentovanému samovyšetreniu prsníkov, je 

rovnako dôležitá aj pravidelná ročná preventívna prehliadka u svojho gynekológa, ktorá je 

stále plne hradená zdravotnou poisťovňou. 
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Úvod  

Perimenopauza je obdobie, keď sa začínajú objavovať endokrinné, biologické 

a klinické príznaky blížiacej sa menopauzy a prvý rok po menopauze. V tomto období 

dochádza k postupnému znižovaniu hladín ovariálnych hormónov, ktoré spôsobujú 

nepravidelné krvácanie až menopauzu.  

 Podľa Faita (2006, s. 15) sa klinické príznaky klimaktéria najčastejšie delia na 

vegetatívne označované aj ako klimakterický syndróm (poruchy vazomotorické a psychické), 

organické (zmeny na koži, urogenitálne, zmeny telesnej hmotnosti) a metabolické 

(ateroskleróza, osteoporóza). Vegetatívne symptómy, označované ako akútne, znižujú síce 

kvalitu života, ale neohrozujú zdravie ženy. Organické (subakútne) a metabolické (chronické) 

zmeny môžu viesť k poškodeniu zdravia.  

 Aby sme čo najviac spomalili negatívne dôsledky klimaktéria, je potrebné zvýšiť 

zdravotné uvedomenie žien o perimenopauze. Ošetrovateľstvo môže v tejto oblasti urobiť 

veľký kus práce prostredníctvom zdravotnej výchovy, prevencie, edukácie. Je veľmi dôležité, 

aby zdravotné uvedomenie žien, týkajúce sa tohto obdobia, bolo na primeranej úrovni. Podľa 

Závodnej (2005, s. 55) zdravotné uvedomenie pozostáva z viacerých zložiek. Ide 

predovšetkým o tieto zložky:  

- stupeň zdravotných poznatkov na uvedomelú ochranu vlastného zdravia,  

- konkrétne konanie, ktorým predchádzame chorobám a úrazom,  

- zapájanie sa jednotlivca do kolektívnej ochrany zdravia ako je napr. boj proti 

škodlivým návykom. 

 

Cieľ práce 
Predmetom nášho záujmu bol výskum týkajúci sa pripravenosti respondentiek na 

obdobie klimaktéria. 
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Charakteristika súboru, metodika 
Výskumný súbor tvorilo 309 respondentiek vo veku od 40 rokov vyššie, s trvalým 

bydliskom na území Košického kraja. Vo vzorke mierne prevažovali ženy nižších vekových 

kategórií do 50 rokov (56 %). 37 % žien pochádzalo z vidieka. Podľa vzdelania tvorili 

najpočetnejšiu skupinu ženy so stredoškolským vzdelaním s maturitou (54 %).  

Na zistenie potrebných údajov sme vypracovali neštandardizovaný dotazník. 

Rozdaných bolo 400 ks. Vrátilo sa 346 dotazníkov, čo predstavovalo 86,5 % návratnosť. 37 

dotazníkov sme vyradili pre neúplnosť. Pre štatistické spracovanie bolo použitých 309 

dotazníkov, čo je 77,25 %.  

 

Výsledky 
 

Tabuľka 1 Vedomosti respondentiek o príznakoch začínajúceho klimaktéria 

Položka dotazníka  Absolútny počet Percentuálny podiel 

Uviedlo správne    237 77 

Uviedlo nesprávne 72 23 

Spolu  309 100 

 

Tabuľka 2 Informácie respondentiek o zdravotných ťažkostiach v období klimaktéria 

Položka dotazníka  Absolútny počet Percentuálny podiel 

Má informácie 184 60 

Nemá informácie 125 40 

Spolu 309 100 

 

Tabuľka 3 Vedomosti respondentiek o riešení zdravotných problémov v klimaktériu 

Položka dotazníka  Absolútny počet Percentuálny podiel 

Vie uviesť 2 možnosti 58 19 

Vie uviesť 1 možnosť 151 49 

Nevie uviesť žiadnu možnosť 100 32 

Spolu 309 100 
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Graf 1 Vzťah medzi informovanosťou o klimaktériu a vzdelaním 

χ2=24,36926>11,3   p<0,01 
(11,3 – kritická hodnota v tabuľke pre 3. stupeň voľnosti Chí-kvadrát testu pri zvolenej hranici 

významnosti p<0,01) 

V skúmanej skupine respondentiek je signifikantný rozdiel medzi vzťahom žien 

k informáciám o klimaktériu a vzdelaním.   

Legenda:  
Z  – základné vzdelanie 

S  – stredoškolské vzdelanie 

MS  – stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou  

V  – vysokoškolské vzdelanie  

 

Tabuľka 4 Informovanosť o klimaktériu vo vzťahu k vybraným charakteristikám 

Vybrané charakteristiky Testovacie kritérium  
χ2 

Hladina významnosti  
p 

Vek    0,3502 >0,05 

Vzdelanie  24,36926 <0,01 

Bydlisko   0,3764 >0,05 

 

Štatisticky významný rozdiel pri zisťovaní vzťahu medzi informovanosťou na jednej strane 

a vekom, typom vzdelania a bydliskom na strane druhej sa potvrdil iba pri vzdelaní. 
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Graf 2 Vzťah medzi vzdelaním a klimakterickými problémami 

χ2=9,0262<12,59   p>0,05 
(12,59 – kritická hodnota v tabuľke pre 6. stupeň voľnosti Chí-kvadrát testu pri zvolenej 

hranici významnosti p<0,05) 

V skúmanej skupine respondentiek nebol zistený štatistický významný vzťah medzi 

vzdelaním a klimakterickými problémami.   
Legenda:  
Z  – základné vzdelanie 

S  – stredoškolské vzdelanie 

MS  – stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou  

V  – vysokoškolské vzdelanie  

 

Tabuľka 5 Vzťah respondentiek k pohybu 

Položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel 

Športuje pravidelne 30 10 

Športuje rekreačne 145 46 

Nešportuje  134 44 

Spolu  309 100 
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Tabuľka 6 Vzťah respondentiek k fajčeniu 

Položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel 

Nikdy nefajčila 180 58 

Niekedy fajčila 65 21 

Fajčí  64 21 

Spolu  309 100 

 
Tabuľka 7 Stravovanie respondentiek 

Položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel 

Racionálna strava 95 31 

Neracionálna strava 140 45 

Mäsitá strava 46 15 

Cestovinová strava 24 8 

Vegetariánska strava 4 1 

Spolu  309 100 
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Graf 3 Vzťah medzi spôsobom stravovania a klimakterickými problémami 

χ2=21,685>20,09  p<0,01 
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(20,09 – kritická hodnota v tabuľke pre 8. stupeň voľnosti Chí-kvadrát testu pri zvolenej 

hranici významnosti p<0,01) 

Využitím Chí-kvadrát testu bol zistený štatistický významný vzťah medzi spôsobom 

stravovania a klimakterickými problémami.  

Legenda:  
RS  – racionálna strava 

NS – nevenuje pozornosť strave 

SM – mäsitá strava  

CS  – prevažujú cestoviny strave  

VS – vegetariánska strava  

 

Tabuľka 8 Vzťah medzi výskytom klimakterických problémov k vybraným charakteristikám 

Vybrané charakteristiky Testovacie kritérium 
χ2 

Hladina významnosti  

p 

Vek    15,58745 >0,05 

Vzdelanie     5,9041 >0,05 

Šport  6,343 >0,05 

Stravovanie 21,685 <0,01 

Fajčenie  2,553 >0,05 

V skúmanej skupine respondentiek bol zistený signifikantný rozdiel medzi výskytom 

klimakterických problémov a vybranými charakteristikami iba pri spôsobe stravovania. 

 

Tabuľka 9 Pravidelné preventívne prehliadky respondentiek u ženského lekára 

Položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel 

Chodí pravidelne 191 62 

Nechodí pravidelne 118 38 

Spolu  309 100 

 

Diskusia a záver 
Na základe realizovaného výskumu v tab. 1 vidieť, že takmer štvrtina opýtaných má 

problém pri uvedení základných príznakov začínajúceho klimaktéria. Dostatok informácií 

o zdravotných ťažkostiach v období klimaktéria nemá až 40 % respondentiek (tab. 2) 

a tretina neuviedla žiaden spôsob, akým by riešila vzniknuté zdravotné problémy (tab. 3).  
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 Pomocou Chí-kvadrát testu sme skúmali, či je štatisticky významný rozdiel medzi 

informovanosťou respondentiek o klimaktériu na jednej strane a vekom, typom vzdelania a 

veľkosťou bydliska na strane druhej (tab. 4). Vek ani bydlisko nepatria medzi faktory, ktoré 

majú vplyv na informovanosť žien o klimaktériu. Pri zisťovaní korelácie medzi 

informovanosťou a vzdelaním sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel p<0,01 (graf 1). 

Čiže stupeň vzdelania patrí medzi faktory vplývajúce na informovanosť žien o klimaktériu. 

Zaujímalo nás, či má vzdelanie vplyv na výskyt klimakterických problémov. Na 

objektivizáciu uvedenej symptomatológie sme použili symptómy z tzv. Kuppermanovho 

indexu, v ktorom sa hodnotí 10 príznakov. Podľa počtu označených príznakov sme 

respondentky rozdelili do troch skupín. Do prvej skupiny, ktorú sme označili ako ľahký stupeň 

obtiaži, sme zaradili ženy s 1 – 2 príznakmi. Pokiaľ ženy označili 3 – 5 vyskytujúcich sa 

príznakov, zaradili sme ich do druhej skupiny, čiže stredného stupňa. Pri označení 6 a viac 

príznakov boli respondentky zaradené do tretej skupiny s ťažkým stupňom obtiaži. V našej 

vzorke sme výskumným šetrením zistili, že medzi najčastejšie uvádzané klimakterické 

príznaky patria návaly tepla (50 %), zvýšené potenie (39 %), búšenie srdca (26 %), 

podráždenosť (25 %). Pri zisťovaní korelácie medzi vzdelaním a výskytom klimakterických 

problémov sme opäť výpočty previedli pomocou Chí-kvadrát testu (graf 2). Signifikancia sa 

nepotvrdila. 

Pri zisťovaní vzťahu žien k správnemu životnému štýlu sme zistili, že až 44 % žien 

nášho súboru uviedlo, že vôbec nešportuje (tab. 5), 21 % žien aktívne fajčí (tab. 6), 45 % sa 

neracionálne stravuje (tab. 7). Postoj respondentiek k preventívnym prehliadkam vidieť v tab. 

9, kde až 38 % respondentiek uviedlo, že ich nepraktizuje. V tab. 8 sme zaznamenali vzťah 

vybraných charakteristík ku klimakterickým problémom. Signifikantný rozdiel sa potvrdil pri 

stravovaní (graf 3).  

Ako vyplýva z uvedených výsledkov, zdravotné uvedomenie týkajúce sa hlavne 

poznania zdravotných problémov a spôsobov ich eliminácie, je v našej ženskej populácii na 

nízkej úrovni. V tejto oblasti sa dá veľa urobiť hlavne pomocou osvety a edukačných 

programov zameraných na aktívne zapojenie klientok uvedenej vekovej kategórie do 

preventívneho, resp. liečebného režimu. Je to výzva pre nás – sestry a pôrodné asistentky, 

aby sme zvyšovaním úrovne vedomostí zameraných na ochranu zdravia žien v období 

perimenopauzy dokázali zmeniť zaužívaný životný štýl.  
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ETICKÉ ASPEKTY PRENATÁLNEJ DIAGNOSTIKY 
Lehotská M., Džumelová M. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

V súčasnosti prenatálna diagnostika disponuje mnohými výskumnými technikami. 

Medzi štyri hlavné metódy môžeme zaradiť: 

1. amniopunkciu nazývanú aj amniocentéza čiže prepichnutie plodovej blany a odber 

plodovej vody na chromozómové a biochemické analýzy, 

2. pozorovanie plodu nepriamo pomocou echografie na princípe ultrazvukových vĺn 

alebo priamo pomocou fetoskopie, 

3. priamy odber krvi a plodového tkaniva, 

4. analýza látky plodového pôvodu v krvi (Čech, 1999). 

 Vhodné indikácie k prenatálnej diagnostike ako ich uvádzajú Horanský, Mojžiš 

a Slafkovský  (1994) sú: 

1. vek matky nad 35 rokov, 

2. súrodenec s chromozómovou aberáciou, 

3. prítomnosť štrukturálnej chromozómovej abnormality u niektorého z rodičov, 

4. anamnestická záťaž u matky (pôrod dieťaťa z mnohopočetnými malformáciámi, alebo 

vážnou morfologickou anomáliou, 3 a viac samovoľných potratov, 2 a viac 

mŕtvonarodených detí z neznámych príčin, styk z mutagénmi a teratogenmi počas 

organogenézy plodu), 

5. rodinná anamnéza výskytu rázštepov nervovej rúry, 

6. súrodenec s prenatálne diagnostikovanou vrodenou metabolickou chybou, alebo 

rodičia  heterozygoti pre danú chybu, 

7. choroby viazané na pohlavie.  

 Nesporným kladom a hlavne cieľom prenatálnej diagnostiky (spolu s možnosťami 

fetálnej terapie) je fakt, že plod sa už v maternici stáva plnohodnotným pacientom, ktorého 

možno liečiť (Chervenak, 1999). 

 Aj pri prenatálnej diagnostike by mali byť rešpektované všetky etické princípy. 

Hodnotenie morálno-etickej prípustnosti jednotlivých metód prenatálnej diagnostiky 

v mnohom závisí od vnímania morálneho statusu embrya. Preto sa stretávame z rozdielnym 

hodnotením morálnej prípustnosti jednotlivých metód (napr. odlišný je pohľad lekárskej etiky 

a kresťanskej etiky). Mnohé prístupy k prenatálnej diagnostike sú sprevádzané 

pochybnosťami o ich morálnej prípustnosti nezávisle od svetonázoru, či konfesionálnej 

príslušnosti.  

 V zásade niet príčiny spochybňovať myšlienku používania prenatálnych 

diagnostických metód. Ale na druhej strane môžeme povedať, že morálne výhrady voči 
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prenatálnym diagnostickým metódam sa zintenzívňujú do takej miery, v akej ohrozujú 

zygotu,  plod či matku. Prípadne sa zmenšujú podľa toho ak takéto nebezpečenstvo nehrozí 

alebo je celkom malé (Ślipko, 1991). 

 Z pohľadu uplatnenia základných etických princípov beneficiencie a non-maleficiencie 

sa môžeme pri prenatálnej diagnostike stretnúť s viacerými morálno-etickými dilemami. 

Diagnostické vyšetrenia by mali mať za cieľ prospech osoby, ktorá toto vyšetrenie 

podstupuje, prípadne možnosť liečby zisteného postihnutia. V tejto súvislosti je nutné položiť 

si otázku : Komu prináša úžitok prenatálna diagnostika? 

Skutočný prospech pre plod možno dosiahnuť, ale len v niektorých situáciách, pretože 

možnosti fetálnej terapie sú značne obmedzené len na niektoré situácie (napr. možnosť 

liečby anémie intraumbilikálnou transfúziou). 

Benefit pre plod predstavuje aj prenatálne diagnostikovanie zmien, ktoré potom vedú 

k zmene pôrodníckeho manažmentu, napr. diagnostikovanie hemofílie vedie k vylúčeniu 

vákuumextraktora pri pôrode (Calda, 2006). 

Z morálno-etického pohľadu je minimálne diskutabilné využitie prenatálnych 

diagnostických metód keď vieme, že nebude možná fetálna terapia (nedostupnosť, 

nedostatočné prístrojové vybavenie, prekročenie hraníc súčasnej medicíny) a súčasne 

vystavujeme riziku (aj keď minimálnemu) plod i matku. 

Už v októbri 1999 mala svetová verejnosť možnosť vidieť aj prostredníctvom internetu 

unikátne zábery z operácie 21. týždňového plodu. Samuel Armas – najmladší pacient na 

svete, ktorý sa podrobil  operačnému zákroku na chrbtici. Zákrok mal zabrániť ťažkému 

poškodeniu mozgu, zakladal sa na teórii, že ak sa poruchám chrbtice venuje pozornosť už 

pred pôrodom, môže sa poškodeniu mozgu predísť, alebo ho aspoň zmierniť. Operácia 

nelieči samotný rázštep chrbtice, ale zdá sa, že poskytuje veľkú šancu zmierniť poškodenie 

prostredníctvom skorého zákroku. Samuel trpel rázštepom chrbtice (spina bifida). Rodičom 

dieťaťa, ktorí sa  po opakovaných dvoch neúspešných tehotenstvách dozvedeli v 14. týždni 

tehotenstva na ultrazvukovom vyšetrení uvedenú diagnózu  bolo doporučené umelé 

prerušenie tehotenstva. Rodičia sa však obrátili na tím výskumnej chirurgie vo Vanderbilt 

University v Neshvile, v štáte Tennessee, napriek tomu, že výsledky práce tímu neboli ešte 

oficiálne potvrdené (www. physicianforlife.org). 

 V tomto zmysle bola aj spomínaná operácia 21. týždňového plodu kontroverzná, lebo 

sa prieči všeobecnému medicínskemu pravidlu, že riziko zákroku by nemalo byť väčšie ako 

úžitok. 

Podobné stanovisko zaujíma aj kresťanská etika, ktorá hovorí: “terapia áno, selekcia nie“.  

Z pohľadu rodičov (tehotnej) môžeme za prínos považovať uistenie sa o „normálnom vývoji“ 

dieťaťa.  
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Otázne však zostáva, či ženy, ktoré podstúpili prenatálnu diagnostiku budú schopné 

akceptovať prípadné iné poškodenie plodu, ktoré sa podstúpeným diagnostickým vyšetrením 

nedalo úplne vylúčiť (Calda, 2006). 

Pod ohrozením plodu (princíp non-maleficiencie) si môžeme okrem rizika potratu, či 

predčasného pôrodu (predovšetkým pri  invazívnych prenatálnych diagnostických metódach) 

predstaviť aj možnosť umelého prerušenia tehotenstva v prípade prenatálne 

diagnostikovanej anomálie či genetického poškodenia plodu. 

V tomto prípade je benefit pre plod minimálne diskutabilný (aj keď sa často krát oponuje 

právom na zdravie, šťastie, istú kvalitu života). Je ale vôbec možné prenatálne ohodnotiť 

kvalitu života človeka? Nezbavuje sa spoločnosť odporúčaním (prípadne rodičia rozhodnutím 

pre UUT) interrupcie v prípade zistenia chyby plodu zodpovednosti za  starostlivosť 

o postihnuté dieťa? Môžeme v tomto prípade z morálno-etického pohľadu preferovať právo 

matky na slobodné rozhodnutie pred právom plodu na život? Aký stupeň poškodenia plodu 

môže byť akceptovaný z hľadiska indikácie k UUT (problém fetálnej bolesti)? Je morálne 

ospravedlniteľná detekcia stavov, ktoré bezprostredne neohrozujú život (napr. hluchota) 

resp. sa vykonáva len za účelom uspokojenia zvedavosti rodičov?  
Uplatnenie etického princípu autonómie predpokladá informovaný súhlas 

s navrhovaným postupom (podanie adekvátnych informácií, overenie porozumenia, 

dobrovoľné rozhodnutie tehotnej prijať resp. odmietnuť navrhovaný postup).  

Podobne aj pri informovaní o výsledkoch prenatálnej diagnostiky je potrebné oznámiť ich čo 

najhumánnejšie, pretože každý nenormálny výsledok testu v gravidite je spojený so stresom 

obdobnej intenzity ako noc pred veľkým chirurgickým zákrokom.Väčšina žien má obavy 

z neznámeho výkonu, z bolesti, poškodenia plodu, prípadne vlastného poškodenia. Napriek 

tomu ho väčšina žien podstúpi.  

Čakanie na výsledok je plné emočnej záťaže, najvýraznejšie sa to prejavuje pri 

manželstvách, ktoré už mali negatívnu reprodukčnú skúsenosť. 

Je celkom možné, že matka, ktorá čaká na výsledky prenatálnej diagnostiky bude graviditu 

zatajovať, alebo naopak dávať výrazne najavo za účelom získania psychologickej podpory.  

Z výsledkov mnohých výskumov vyplýva, že prakticky u všetkých gravidných žien, 

ktoré sa pripravujú na prenatálnu diagnostiku zisťujeme neadekvátnosť predstáv o plode, 

jeho bezpečnosti a prognóze. Napr. pri rovnakom genetickom riziku 1 % sú rodiny, ktoré 

majú skúsenosť s predchádzajúcim pôrodom dieťaťa s trizómiou 21. chromozómu podstatne 

viac vystavené strachu ako rovnako rizikové matky zo skupiny vyššieho veku (Cisarik,1996). 

„Prenatálne obdobie kladie dôraz na vzťah medzi matkou a dieťaťom, ktorý 

predstavuje základ pre jeho citový a vzťahový život. Emocionálny dialóg medzi matkou 

a dieťaťom sa udržuje prostredníctvom neurohormonálnej väzby. Zvýšené vyplavovanie 

neurohormónov matky vedie dieťa k zvýšenej biologickej citlivosti na emocionálny stres 
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a tým je osobnosť dieťaťa ohrozená somatopsychicky. Emocionálnu reguláciu dieťaťa môžu 

narušiť intenzívne úzkostné vzťahy a extrémny stres matky. Uvedené faktory môžu 

postnatálne predisponovať napr. obezitu, poruchy správania, či neurologické dysfunkcie“ 

(Kadučáková, 2004). 

Uplatnenie princípu spravodlivosti spočíva predovšetkým v dostupnosti prenatálnej 

diagnostiky. Špeciálnej diagnostike sa podrobujú len indikované skupiny žien. Ale čo ak si 

budú chcieť zdravie svojho dieťaťa „overiť“ ženy (rodičia), ktorí do tejto skupiny nepatria? 

Prenatálna diagnostika si vyžaduje značné  finančné náklady. Znamená to, že ženy (rodičia) 

v ekonomicky slabších krajinách sú znevýhodnené alebo naopak chránené (Zindler, 2005, 

Stranc, 1997)?  

Osobitnú skupinu prenatálnych diagnostických metód predstavuje predimplantačná 

diagnostika. Pri hodnotení morálnej prípustnosti týchto metód sa uplatňuje predovšetkým 

teória animácie (priama, nepriama). Pri predimplantačnej diagnostike ide o diagnostiku 

embrya in vitro, ktoré je určené na transfer do materského organizmu. Embryu sa odoberú 

bunky a a z DNA sa preskúmajú chorobne relevantné príznaky.  V prípade zodpovedajúceho 

nálezu sa embryo neprenesie do materského organizmu. Tu sa okrem prenatálnej 

diagnostiky uplatňuje aj možnosť manipulácie s genofondom. 

Predimplantačná diagnostika je povolená v 10 štátoch EU: Veľká Británia, Dánsko, Nórsko, 

Švédsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Belgicko,  Holandsko a Grécko. 

V SR  nie je predimplantačná diagnostika povolená a úvahy o jej morálnej prípustnosti sú 

zatiaľ len v teoretickej rovine (Malankievičová, 2006).  

 

 

Zoznam bibliografických odkazov 
1. CALDA, P. 2006. Prenatálna diagnostika vrozených vývojovývh vad. In Porodnictví. 

Ed. E. Čech.  2. prepracované a doplnené vydanie. Praha : Grada Publishing, 2006. 

544 s. ISBN 80-247-1313-9. 

2. CISARIK, F. et. al. 1996. Genetická prognostika v gravidite. In Praktická gynekológia. 

1996, roč. 3, č. 1, s. 9-14.  

3. ČECH, E. et.al. 1999. Porodnictví. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 434 s. 

ISBN 80-7169-355-3. 

4. HORANSKÝ , V. 1994. Pediatria primárnej starostlivosti. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : 

TeLeM, 1994. 415 s. ISBN 80-901404-3-2.  

5. CHERVENAK, F. A. McCULLOG, L. B.1999. Ethics in fetal medicine. In Bailliere’s 

Clinical Obstetrics and Gynecology. 1999. vol. 13, no. 4, p. 491 – 502. ISSN 1521-

6934.  



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  165

6. KADUČÁKOVÁ, H., PÍRKOVÁ, M. 2004. Podiel ošetrovateľstva pri eliminácii 

ohrozovania telesného, sociálneho a duševného vývinu dieťaťa počas intrauterinného 

života. In Dieťa v ohrození XII. Ed. MATULA, Š., ŠÍPOŠ, J. Bratislava : Výskumný 

ústav detskej psychológie a patopsychológie. 2004, ISBN 80-967423-7-X.  

7. MALANKIEVIČOVÁ, S. 2006. Etická reflexia napredovania genetických technológií 

a výskumov (príspevok prednesený na  2. študentskej vedeckej konferencii). 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.  

8. PHYSICIAN FOR LIFE. Dostupné na internete: http:// www. Physicianforlife.org. 

/contut/view/258/43 (12-12-2004).  

9. STRANC, L. C., EVANS, J. A., HAMERTON, J. L. 1997. Chorionic villus sampling 

and amniocentesis for prenatal diagnosis. In The Lancet. 1997. vol. 349, no. 9053, p. 

711 – 714. ISSN 0140-6736.  

10. ŚLIPKO, T. 1998. Hranice života : Dilemy súčasnej bioetiky. 1. slov. vyd. Bratislava : 

[s.l].1998. 399 s. ISBN 80-7141-185-X.  

11. ZINDLER, L. 2005. Ethical decision making in first trimester pregnancy screening. In 

Journal of Perinatal & Neonatal Nursing. 2005.   vol. 19, no. 2, pp. 122-131. 

 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  166

PREVENCIA KOMPLIKÁCIÍ U GERIATRICKÝCH PACIENTOV 
Hudáková A., Šinaľová M. 

Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve 

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove 

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP sv. Jakuba n. o. Bardejov 

 
Abstrakt 

Vysoký podiel starých ľudí v rámci obyvateľstva predpokladá vysoké percento 

komplikácií, ktoré sú priamo predurčené pre intervencie preventívneho charakteru. Samotní 

seniori môžu byť spolutvorcami vlastného plnohodnotného života, samozrejme v rámci 

svojich možností. Príspevok sa zaoberá analýzou možných problémov u seniorov 

v inštitucionálnej starostlivosti. Cieľom vykonaného prieskumu je zistiť, aké najčastejšie 

komplikácie ohrozujú pacientov v somatickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej oblasti 

a navrhnúť možné riešenia pri znižovaní uvedených komplikácií. V rámci diskusie ponúkame 

konkrétne návrhy a odporúčania pre dosiahnutie celkového komfortu geriatrických pacientov. 

 

Kľúčové slová: Starnutie. Geriatrický pacient. Prevencia. Komplikácie. Edukácia. 

 

Starnutie a staroba sú významnou etapou ontogenetického vývinu jednotlivca. 

Predstavujú prirodzenú súčasť životného cyklu človeka. Sú javom individuálnym 

a spoločenským (Balogová, 2005). V procese starnutia prebiehajú v organizme mnohoraké 

zmeny. Niektoré z nich sú viditeľné, iné nie (Poledníková a kol., 2006). Zmeny 

u geriatrického pacienta rozdeľujeme na zmeny somatické, psychické, sociálne a spirituálne.  

 Hlavným poslaním geriatrickej praxe je prevencia, keďže geriatria ako odbor má 

najvyšší záujem na zvyšovaní kvality života starých ľudí. 

Prevencia komplikácií u geriatrických pacientov zahŕňa : 

 Somatickú oblasť – imobilita, dekubity, pády a úrazy, inkontinencia moču, obstipácia, 

poruchy výživy, poruchy spánku, poruchy dýchania, poruchy termoregulácie, 

ortostatická hypotenzia, slepota, hluchota, sklon k infekciám, 

 Psychická oblasť – depresia, demencia, delírium, 

 Sociálna oblasť – dysfunkcia rodiny, narušená komunikácia, násilie na starom 

človeku, sociálna izolácia. 

Na základe uvedeného množstva komplikácií sme realizovali prieskum, ktorého 

cieľom bolo zistiť, aký podiel má ošetrovateľstvo na prevencii, resp. znížení komplikácií 

u geriatrických pacientov. 
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Parciálne ciele prieskumu 
- Metódou prieskumu zistiť, aké komplikácie ohrozujú pacientov najčastejšie  

v somatickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej oblasti. 

- Navrhnúť možné spôsoby riešenia pri znižovaní komplikácií v somatickej, psychickej, 

sociálnej a spirituálnej oblasti. 

 
Metodika prieskumu 

Na realizáciu prieskumu sme zvolili empirickú fázu zberu údajov – dotazník, ktorý 

obsahoval 19 otázok týkajúcich sa prevencie komplikácií, z ktorých 15 otázok bolo 

uzavretých a 4  polootvorené otázky.  

Dotazník bol určený sestrám, pracujúcim na lôžkových oddeleniach, Kliniky geriatrie, 

Oddelenia dlhodobo chorých v Prešove, na Geriatrickom oddelení, Oddelení dlhodobo 

chorých v Bardejove a Zariadenie opatrovateľskej služby sv. Kozmu a Damiána v Prešove. 

Vyplnenie dotazníka bolo dobrovoľne a anonymné. Prieskum sme realizovali v období od 

6.2.2007 do 19.3.2007. Návratnosť dotazníka bola 90,9 %. Z celkového počtu – 55 

rozdaných dotazníkov sa nám vrátilo 50 dotazníkov. 

Sledovaná charakteristika respondentov/sestier: vek, vzdelanie. 

 
Interpretácia výsledkov prieskumu dotazníka 
Výsledky prieskumu sme interpretovali z hľadiska veku a vzdelania: 
 

Tabuľka 1a Prehľad veku respondentov 

Vek 
respondentov 

 
22 
 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

 
34 

Počet 
respondentov 

 
4 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

 
1 

 
Tabuľka 1b Prehľad veku respondentov 

Vek 
respondentov 

 
35 

 
39 

 
40 

 
41 

 
42 

 
43 

 
44 

 
45 

 
51 

 
54 

Počet 
respondentov 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
2 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Priemerný vek respondentov vypočítaný aritmetickým priemerom z prvej a druhej 

časti tabuľky bol 33,6 rokov. 
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Tabuľka 2 Prehľad dosiahnutého zdravotníckeho vzdelania respondentov 

Vysokoškolské vzdelanie Stupeň 
zdravotného 

vzdelania 

Stredná 
zdravotnícka 

škola 

Vyššie 
odborné 

vzdelanie – 
diplomovaná 

sestra 

Bakalárske Magisterské 

Počet 34 8 6 2 

 Najviac sestier malo ukončenú iba strednú zdravotnícku školu, týchto sestier bolo 34. 

Vyššie odborné vzdelanie má ukončené 8 sestier a vysokoškolské vzdelanie má ukončené 

tiež 8 sestier, z toho bakalársky stupeň skončilo 6 sestier a magisterský stupeň ukončili 2 

sestry. 

 

Čo je podľa Vás dôvodom vzniku komplikácii u geriatrických pacientov? 
 

Tabuľka  3 Dôvody vzniku komplikácií 

Možnosti odpovede Počet odpovedí Počet v % 

nedostatok 
zdravotníckeho 

personálu 

12 24% 

nedostatočná prevencia 
vzniku komplikácií 

14 28% 

nedostatok pomôcok 21 42% 

organizmus geriatrických 
pacientov sa nedokáže 

brániť komplikáciám 

22 44% 

 

24%

28%

42% 44%

organizmus geriatrických
pacientov sa nedokáže
brániť komplikáciám

nedostatok pomôcok

nedostatočná prevencia
vzniku komplikácií

nedostatok zdravotnického
personálu

 
Graf  1 Dôvody vzniku komplikácií 
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Otázkou sa zaoberalo 50 respondentov, čo je 100 % z celkového počtu opýtaných. 

Respondenti mali možnosť výberu aj viacerých odpovedí. 12 respondentov (24 %) považuje 

za dôvod vzniku komplikácii u geriatrických pacientov nedostatok zdravotníckeho personálu, 

14 respondentov (28 %) nedostatočnú prevenciu, 21 respondentov (42 %) nedostatok 

pomôcok.  Podľa 22 respondentov (44 %) sa organizmus geriatrických pacientov nedokáže 

brániť komplikáciám 

 

Aké sú najčastejšie problémy v somatickej oblasti „u Vašich pacientov“? 
 

Tabuľka 4 Najčastejšie komplikácie u pacientov v somatickej oblasti 

Možnosti odpovede Počet odpovedí Počet v % 

dekubity 18 36% 

imobilita 36 72% 

pády a úrazy 15 30% 

poruchy spánku 12 24% 

obstipácia 11 22% 

Iné 0 0% 

 

36%

72%

30%
24% 22%

0%

iné
obstipácia
poruchy spánku
pády a úrazy
imobilita
dekubity

 
Graf 2 Najčastejšie komplikácie u pacientov v somatickej oblasti 

 

Otázku zodpovedalo 50 opýtaných t. j. 100 %. V tejto otázke bola možnosť výberu aj 

viacerých odpovedí. 18 opýtaných (36 %) považuje za najčastejší problém dekubity, 36 

opýtaných (72 %) imobilitu, 15 opýtaných (30 %) pády a úrazy, 12 opýtaných 24 % poruchy 
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spánku, 11 opýtaných (22 %) obstipácia. Iné problémy v somatickej oblasti neuviedla ani 

jedna z opýtaných sestier (0 %). 

Z hľadiska pádov a úrazov, čo je prioritou na Vašom oddelení? 
 

Tabuľka 5 Priorita z hľadiska pádov a úrazov 

Možnosti odpovede Počet odpovedí Počet v % 

dostatočné osvetlenie 7 14% 

protišmyková podlaha 8 16% 

vhodné usporiadanie 
nábytku 

4 8% 

krátka vzdialenosť na 
WC 

9 18% 

dobrý prístup 
k pomôckam 

19 38% 

zabezpečenie 
signalizačného 

zariadenia 

7 14% 

iné 14 28% 

 

14%
16%

8%

18%

38%

14%

28%

iné

zabezpečenie signalizačného
zariadenia

dobrý prístup k potrebným
pomôckam (barly, močová
fľaša, vozík,pojazdné WC...)
krátka vzdialenosť na WC

vhodné usporiadanie nábytku

protišmyková podlaha

dostatočné osvetlenie

 
Graf 3 Priorita z hľadiska pádov a úrazov 

Na otázku odpovedalo 50 respondentov t. j. 100%. V tejto otázke mali možnosť 

zakrúžkovať viac odpovedí. 7 respondentov (14 %) považuje za prioritu pri prevencii pádov 

a úrazov dostatočné osvetlenie, 8 respondentov (16 %) protišmykovú podlahu, 4 respondenti 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  171

(8 %) vhodné usporiadanie nábytku, 9 respondentov (18 %) krátku vzdialenosť na WC. 19 

respondentov (38 %) pokladá za vhodnú prevenciu dobrý prístup k potrebným pomôckam, 

ako sú barly, močová fľaša, vozík, izbové WC. Pre 14 respondentov (28 %) je dôležitou 

prevenciou zabezpečenie signalizačného zariadenia. 

 

Vykonávate na Vašom oddelení edukáciu pacientov o prevencii komplikácii 
v somatickej oblasti? 
 

Tabuľka 6 Edukácia pacientov o prevencii komplikácii v somatickej oblasti 

Možnosti odpovede Počet respondentov Počet v % 

áno 21 42% 

len čiastočne 29 58% 

nie 0 0% 

 
 

42%

58%

0%

nie
len čiastočne
áno

 
Graf  4 Edukácia pacientov o prevencii komplikácii v somatickej oblasti 

 

 Otázkou sa zaoberalo 50 sestier, čo predstavuje 100 %. Edukovanie pacientov 

o prevencii komplikácií v somatickej oblasti potvrdilo 21 sestier (42 %). Čiastočne edukuje 29 

sestier (58 %). Záporne sa nevyjadrila žiadna sestra (0 %). 
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Aké sú najčastejšie problémy v psychickej oblasti u pacientov na Vašom oddelení? 
 

Tabuľka 7 Najčastejšie komplikácie v psychickej oblasti u pacientov 

Možnosti odpovede Počet odpovedí Počet v % 

depresia 25 50% 

demencia 38 76% 

delírium 0 0% 

sklon k samovraždám 0 0% 

  

50%

76%

0% 0%

sklon k samovraždám
delírium
demencia
depresia

 
Graf 5 Najčastejšie komplikácie v psychickej oblasti u pacientov 

 

 Na otázku odpovedalo 50 respondentov t. j. 100 %. Respondenti mohli označiť aj viac 

možností. 25 respondentov (50 %) určilo za najčastejší problém v psychickej oblasti depresiu 

a 38 respondentov (76 %)  demenciu. Ani jeden respondent  (0 %) neoznačil delírium a sklon 

k samovraždám. 
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Akým spôsobom zabezpečujete na Vašom oddelení prevenciu komplikácii 
v psychickej oblasti? 
 

Tabuľka 9 Prevencia komplikácii v psychickej oblasti 

Možnosti odpovede Počet odpovedí Počet v % 

individuálny prístup k 
pacientom 

19 38% 

dostatok času na  
komunikáciu s pacientom 

9 18% 

empatický prístup 39 78% 

iné 0 0% 

 

38%

18%

78%

0%

iné

empatický prístup k
pacientom
dostatok času na
komunikáciu s pacientmi
individuálny prístup k
pacientom

 
Graf 7 Prevencia komplikácii v psychickej oblasti 

 

 Na otázku odpovedalo 50 sestier, čo predstavuje 100%. Individuálny prístup 

k pacientom  ako vhodný spôsob prevencie v psychickej oblasti hodnotí 19 sestier (38 %). 

Pre 9 sestier (18 %) prevenciu v psychickej oblasti tvorí aj dostatok času na komunikáciu 

s pacientom a 39 sestier (78 %) súhlasí s empatickým prístupom k pacientom. Iné spôsoby 

prevencie neuviedla žiadna sestra (0 %). 
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Ktoré z týchto problémov v sociálnej oblasti sa u Vašich geriatrických pacientov 
vyskytujú najčastejšie? 
 

Tabuľka 11 Najčastejšie komplikácie v sociálnej oblasti u pacientov 

Možnosti odpovede Počet odpovedí Počet v % 

odlúčenie od rodiny 19 38% 

zmena prostredia 19 38% 

pocit osamelosti 21 42% 

nezáujem iných 21 42% 

iné 2 4% 

 

38% 38%

42% 42%

4%

iné

nezáujem iných

pocit osamelosti

zmena prostredia

odlúčenie od rodiny,
blízkych

 
Graf  9 Najčastejšie komplikácie v sociálnej oblasti u pacientov 

 

 Na otázku odpovedalo 50 respondentov , čo predstavuje 100 %. Mohli si vybrať aj 

viac odpovedí z ponúkaných možností. 19 respondentov (38 %) považuje za najčastejší 

problém odlúčenie od rodiny, blízkych. Taký istý počet 19 respondentov (38 %) uviedlo za 

najčastejšiu komplikáciu zmenu prostredia. Pocit osamelosti a nezáujem iných uviedlo 

rovnaký počet respondentov, 21 (42 %). Iné komplikácie označili 2 respondenti (4 %). 
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Majú Vaši geriatrickí pacienti možnosť stretávať sa so svojimi blízkymi? 
 

Tabuľka  12 Možnosť stretávania sa pacientov s blízkymi 

Možnosti odpovede Počet respondentov Počet v % 

áno, neobmedzene 33 66% 

áno, keď to situácia dovolí 10 20% 

neviem 0 0% 

áno, ale len počas 
návštevných hodín 

7 14% 

nie 0 0% 

 
 

66%

20%

0%

14%

0%

nie

áno, ale len počas návštevných
hodín
neviem

áno, keď to situácia dovolí

áno, neobmedzene

 
Graf 10 Možnosť stretávania sa pacientov s blízkymi osobami 

 
 Otázkou sa zaoberalo 50 probantov t. j. 100 %. Neobmedzené návštevy uviedlo 33 

probantov (66 %). 10 probantov (20 %) označilo odpoveď áno, keď to situácia dovolí.  

7 probantov (14 %) uviedlo možnosť stretávať sa so svojimi blízkymi len počas návštevných 

hodín. Ani jeden probant  (0 %) neuviedol odpoveď neviem alebo nie.  
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Problém absencie dôchodku riešite kontaktom: 
 

Tabuľka 13 Riešenie problému absencie dôchodku 

Možnosti odpovede Počet respondentov Počet v % 

s primárom oddelenia 0 0% 

s vrchnou sestrou 5 10% 

so sociálnou sestrou 36 72% 

s príbuznými 9 18% 

0%

10%

72%

18%

s príbuznými
so sociálnou sestrou
s vrchnou sestrou
s primárom oddelenia

 
Graf  11 Riešenie problému absencie dôchodku 

 

 Na otázku poskytlo odpoveď 50 opýtaných, čo je 100 %. Nikto z opýtaných (0 %) 

nerieši  problém absencie dôchodku s primárom oddelenia. 5 opýtaných (10 %) rieši tento 

problém s vrchnou sestrou, 9 opýtaných (18 %) s príbuznými. Najviac, 36 opýtaných (72 %) 

rieši problém absencie dôchodku so sociálnou sestrou. 
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Kto na Vašom oddelení zabezpečuje duchovné potreby? 
 

Tabuľka 14 Zabezpečenie duchovných potrieb 

Možnosti odpovede Počet odpovedí Počet v % 

pacienti ich sami 
vyhľadávajú 

4 8% 

sestry ich ponúkajú 
pacientom 

17 34% 

informácie o nich sú 
vyvesené na nástenke 

14 28% 

iné 24 48% 
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34%
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vyvesené na nástenke
sestry ich ponúkajú
pacientom
pacienti ich sami
vyhľadávajú

 
Graf 12 Zabezpečenie duchovných potrieb 

 

 Na otázku odpovedalo 50 respondentov, čo predstavuje 100 %. Podľa  

4 respondentov (8 %) duchovné potreby pacienti vyhľadávajú sami. Sestry ich ponúkajú 

pacientom podľa 17 respondentov (34 %). 14 respondentov (28 %) uviedlo, že informácie 

o duchovných potrebách sú vyvesené na nástenke. Iný spôsob zabezpečenia duchovných 

potrieb uviedlo 24 respondentov (48 %). 

 
Diskusia 
 Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že organizmus geriatrických 

pacientov je vnímavý pre množstvo komplikácií. Najčastejšie komplikácie je možné 

zaznamenať v somatickej oblasti (68%), pričom najväčším problémom je imobilita  

geriatrických pacientov, ktorá má veľký vplyv na vznik dekubitov. Dôvodom vzniku 
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komplikácií v somatickej oblasti je hlavne to, že organizmus geriatrických pacientov sa 

nedokáže dostatočne brániť komplikáciám. Ďalšími príčinami tvorby komplikácií je 

nedostatok pomôcok, nedostatočná prevencia a  nedostatok zdravotníckeho personálu. 

V rámci opatrení by bolo vhodná mobilizácia pacientov, zavedenie aktívneho cvičenia, nácvik 

sebestačnosti /improvizácia aktivít denného života/, zabezpečenie antidekubitných lôžok pre 

geriatrických pacientov, ktorým hrozí poškodenie kožného krytu z dôvodu imobility. 

Vykonávanie edukácie u geriatrických pacientov v rámci prevencie komplikácií 

v somatickej oblasti je potrebné, pretože v tomto prípade edukácia spĺňa úlohy výstrahy 

a prevencie. Po analýze dotazníka môžeme skonštatovať, že  sestry v 42%-ách vykonávajú 

uvedenú edukáciu úplnú a v 58%-ách čiastočnú edukáciu.  

Duševná oblasť každého jedného človeka, nielen geriatrického pacienta je veľmi 

citlivá a stretávame sa v nej s rôznymi problémami. V prieskume to potvrdilo až 96 % 

respondentov. Najčastejšími komplikáciami v tejto oblasti sú demencia (76 %) a depresia 

(50%). Doporučujeme psychologické služby pre geriatrických a dlhodobo chorých, veľmi 

účinná je pomoc lokálneho psychológa (resp. sestry so vzdelaním psychológa) na 

geriatrickom oddelení. Rovnako je potrebné v rámci aktivít pre seniorov podporovať ich 

záujmy a zamestnávať ich myšlienkové pochody. Môžeme konštatovať, že sestry vidia 

riešenie týchto problémov v empatickom prístupe k pacientom, v dostatku času venovanom 

pacientom pri komunikácií a pri napĺňaní ich záujmov.  

U geriatrických pacientov sú časté problémy v sociálnej oblasti (nezáujem iných, pocit 

osamelosti, odlúčenie od rodiny, zmena prostredia). Tieto problémy sú na oddeleniach 

s geriatrickými pacientmi riešené hlavne  neobmedzenými návštevami, príp. návštevami, keď 

to dovoľuje situácia na oddelení. Je potrebná intervencia sociálnej sestry a jej pomoci, 

oboznámenie rodiny s režimom oddelenia, ako ich môžu motivovať, ako pomôcť pri 

zabránení vzniku sociálnej izolácie.  

Po analýze položiek v spirituálnej oblasti sme presvedčení, že by malo byť 

štandardom oboznámiť pacienta o poskytovaní duchovných služieb počas hospitalizácie už 

pri príjme na oddelenie. Nesmieme zabúdať na spoluprácu geriatrických oddelení so 

svojpomocnými skupinami, napr. charitou, ktorých členovia by prichádzali na oddelenie 

a komunikovali s pacientmi o ich problémoch a prežívaní.  
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HUMÁNNOSŤ V SÚČASNEJ OŠETROVATEĽSKEJ TEÓRII A PRAXI 
Jakubíková M.  

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 

 

V ošetrovateľskej starostlivosti sa fenomén humánnosti objavuje hneď od začiatku, 

stáva sa základnou črtou ošetrovateľstva a ako Ariadnina niť sa tiahne jeho históriou raz 

v tenších, inokedy v širších líniách. Nezmazateľne. Prameňmi humanity a morálky v dejinách 

starostlivosti o chorého sú nepopierateľne Hippokratova prísaha, princípy katolíckej etiky: 

princíp správcovstva, ktorý vyžaduje ochranu a zodpovednosť za zdravie, princíp posvätnosti 

a nedotknuteľnosti ľudského života, terapeutický princíp, ktorý dovoľuje obetovať časť tela, 

ak je to v prospech dobra celého tela, princíp dvojitého účinku- pozitívneho a negatívneho 

vymenúva podmienky dovoľujúce realizovať činnosť, ktorá má aj negatívny účinok, princíp 

slobody a zodpovednosti vyžaduje konať len na základe zodpovednosti, princíp spoločenstva 

a vzájomnej pomoci, ktorý tvrdí, že všeobecné dobro môže byť dosiahnuté realizáciou 

individuálneho dobra v prospech každého človeka v núdzi. Spolu so židovskými tradičnými 

hodnotami sa k zdrojom mravnosti a humanity ráta aj protestantizmus s takmer rovnakými 

náhľadmi (Kořenek, 2002). 

Platnosť a pôsobenie starovekých etických princípov beneficiencie a nonmaleficiencie 

sa rozšírilo o ďalšie aspekty. Boli formulované v roku 1978 v tzv. Belmontskej správe. 

Hovoríme o princípoch angloamerickej oblasti ako ďalšom zdroji formulovania etiky v liečbe 

a ošetrovaní. Ako nový sa začal uplatňovať princíp autonómie- zachovanie svojbytnosti 

pacienta, ktorý vyžaduje úctu k autonómnej osobnosti pacienta a k jeho ľudskej dôstojnosti, 

k spôsobilosti rozhodovať o sebe. Je to forma slobodnej aktivity jednotlivca v súlade s jeho 

vlastnými plánmi a predstavami za predpokladu schopnosti jedinca rozhodovať o sebe. 

Zavedený bol tiež princíp justície- spravodlivosti, ktorý obhajuje právo každého človeka na 

dostupnosť kvalitnej zdravotníckej starostlivosti. Naliehavou etickou i ekonomickou otázkou 

sa stáva problematika alokácie zdrojov, rešpektovania obmedzenosti zdrojov a ich reálnej 

dostupnosti. 

Dôveru pacienta k zdravotníckemu personálu zakladá a poisťuje fakt, že lekár i sestra 

mlčia o všetkom, čo sa v súvislosti s liečbou dozvedeli o pacientovi. Lekárske tajomstvo a 

povinná mlčanlivosť je nevyhnutná, osobná a trvalá. Oba atribúty boli pričlenené nielen pod 

etické a právne normy, ale sú zakotvené aj v Hippokratovej prísahe.  

Humánny prístup a tradície v dvadsiatom storočí zdôvodňovali aj niektoré filozofické 

prúdy. Najmä fenomenologické filozofické analýzy boli v tomto smere pre zdravotníkov veľmi 

podnetné a inšpirujúce (Šimek, Špalek, 2003). Český filozof Jan Patočka (1907-1977) známy 

svojim autentickým humanizmom zdôrazňuje, že ak človek žije svoj život vo svojej vlastnej 
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slobode a vo svojej neopakovateľnej jedinečnosti, potom každý ľudský život je rovnako 

cenný, bez ohľadu na sociálne postavenie a na spoločenskú úspešnosť. S každým 

umierajúcim človekom zaniká i jeden neopakovateľný svet a preto „bezvýznamný“ človek si 

zaslúži rovnakú úctu,  láskavú a pozornú starostlivosť zdravotníka ako „významný“.  

Holizmus, „filozofia celistvosti“ je filozofický smer, podľa ktorého človek nie je 

súhrnom  jednotlivých častí, ale nehmotný a nepoznateľný, niekedy až mystický činiteľ 

celistvosti. Celok je možné rozdeliť na časti, ale týmto rozložením celkovosť zanikne. 

Holistická teória vidí živý organizmus ako jednoliaty celok, ktorého jednotlivé časti sú vo 

vzájomnej interakcii. Porucha jednej časti je poruchou v celom systéme.  

Značný posun v odhaľovaní skrytých faktorov ovplyvňujúcich správanie jedinca sa 

pripisuje tzv. humanistickým teóriám osobnosti. Preniesli problematiku z roviny teoretickej do 

teoreticko- praktickej a zaznamenali značný úspech v humanizačných snahách v medicíne, 

ošetrovateľstve a neskôr aj v ošetrovateľskom vzdelávaní. Sú situované do päťdesiatych 

a šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia a spájajú sa s prácou A. H. Maslowa a C. 

Rogersa. A. Maslow (1908 – 1970) považoval za hlavnú hnaciu silu a os ľudskej osobnosti 

a života tendenciu sebarealizácie, sebauskutočňovania, t.j. uskutočnenie svojich možností 

a schopností, realizáciu svojho Ja. Z tejto myšlienky vychádzal a stotožnil sa s ňou aj ďalší 

velikán humanistickej psychológie Carl R. Rogers. (1902 – 1987), ako profesor na univerzite 

v Chicagu, kde viedol poradenské centrum rozpracoval dovtedy neobvyklú metódu 

zameranú na klienta- neskôr zameranú na človeka- a uskutočňoval formálny výskum terapie. 

V r. 1962 bol spoluzakladateľom Spoločnosti humanistickej psychológie a následne celej 

školy. Rogersovský prístup sa začal uplatňovať neskôr aj v pedagogike ako tzv. vyučovanie 

zamerané na žiaka v celom pokrokovom svete. Terapia zameraná na klienta rozvíja 

potenciál klienta. Klient je stredobodom a dôležitým činiteľom vo vzťahu, stáva sa partnerom. 

Lekár, sestra mu poskytujú svoju starostlivú a načúvajúcu prítomnosť. Dôraz sa nedáva až 

tak na vedomosti a technickú zručnosť, nevyhnutným je však postoj empatie a porozumenie, 

pravosť, kongruencia, nevtieravý záujem a monitoring pocitov klienta.  

Aspekt takéhoto láskavého ošetrovania zdôrazňujú tiež humanistické konceptuálne 

modely, ktoré v súčasnosti patria k hlavným vedeckým ošetrovateľským školám 

v medzinárodnom meradle. Humanizmus v ich ponímaní sa týka postojov, prístupov 

k pacientovi a jeho blízkym. Do úvahy berie všetky fakty o pacientovi- jeho myšlienky, pocity, 

hodnoty, skúsenosti, sklony, túžby, správanie, telo. Medzi najvýznamnejšie humanistické 

koncepcie patria vedecké práce autoriek F. Nightingaleovej, V. Hendersonovej, F. G. 

Abdellahovej, D. E. Oremovej, M. Leiningerovej, J. Watsonovej, P. Bennerovej, J. 

Wrabelovej, J. Trawelbeeovej, L. E. Hallovej, E. Adamovej, R. Rizzo-Parsovej a iných 

(Archalousová, 2003).  
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Humanistické chápanie zdravotníckej starostlivosti a s ním i ošetrovateľstva ako vedy 

i umenia sa prirodzene tiež premietlo do zmeny vo vzdelávaní lekárov a sestier. Edinburská 

deklarácia z roku 1988 sa týkala zmeny vo vzdelávaní lekárov, Viedenská deklarácia z roku 

1988 priniesla zmeny vo vzdelávaní sestier. Medzinárodný projekt „Ciele medicíny, hľadanie 

nových priorít“, z roku 1997 a „Ošetrovateľstvo v akcii“, z roku 1993 predstavujú nové 

koncepcie profesionálnej praxe slúžiace k pochopeniu a realizácii týchto nových zmien. Vo 

vzťahu učiteľ- študent došlo k zmene postoja z paternalistického na partnerský (podobne ako 

v ošetrovateľskom vzťahu sestra- pacient), pozornosť sa venuje návratu k humanistickým 

tradíciám, demokratizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Od učiteľa sa 

vyžaduje celoživotná sebakultivácia vlastnej osobnosti. V druhej rovine išlo o zmenu filozofie 

a obsahu zdravotníckeho vzdelávania. Vo filozofii sa presadzuje celostný holistický pohľad 

na človeka so všetkými jeho biologickými, psychickými, sociálnymi a duchovnými potrebami. 

Humanizmus bol (ako sme sa snažili poukázať vyššie) v histórii zdravotníckej teórii i praxi 

spravidla deklarovaný vždy, ale navonok sa často pociťuje jeho nedostatok. Objavujú sa 

šedé nepríjemné zóny medzi správnymi a nesprávnymi riešeniami. Zdá sa, že v súčasnej 

dobe hrozí, že etika skĺzne do morálneho relativizmu, nihilizmu alebo do 

chaosu?...(Pellegrino, 2000). Vina sa pripisuje spoločnosti vo všeobecnosti, prudkému 

rozvoju techniky, bezhlavému životnému štýlu, byrokracii,.... V mnohých oblastiach 

spoločenského života sa stáva v poslednom období problémom hostilita a agresivita. Aj v 

oblasti ošetrovateľskej starostlivosti. Je to bolestivé zistenie, keď si uvedomíme, že pre 

sestru by mala byť humanita imperatívom. Za zamyslenie stojí aj fakt, že hostílne správanie 

sestry drasticky deformuje aj jej primárnu životnú rolu ženy, ktorej vždy pristala nežnosť, 

láskavosť, dobrota.  

Napriek tomu neprestávame veriť, že v ošetrovateľskej starostlivosti okrem 

odborných poznatkov a spôsobilostí má väčšina sestier morálny, etický a humánny prístup 

k ľuďom, najmä k chorým, ktorý vychádza z lásky k človeku a zo snahy pomáhať, dokázať 

každého človeka akceptovať a stáť pri ňom aj v najnáročnejších životných situáciách. Naša 

úvaha vyústila do snahy overiť , nakoľko sa fenomén humánnosti skutočne odráža 

v ošetrovateľskej praxi a nakoľko túto skutočnosť pociťujú subjekty ošetrovateľskej 

starostlivosti- pacienti/klienti. Preto cieľom nášho skúmania bolo: zistiť, či aspekty 

humanizácie majú v súčasnej ošetrovateľskej praxi dominantné postavenie, či existujú prvky 

humanizácie, ktoré sú v súčasnej ošetrovateľskej praxi uplatňované častejšie a prvky, ktoré 

sa uplatňujú menej často, či v postojoch a správaní sestier prevláda pozitívne pôsobenie, 

aké sú prípadné najčastejšie nedostatky a ako ďalej?. 

Prvé výsledky nášho výskumu máme k dispozícii, ďalšie sa spracovávajú. Realitu 

ošetrovateľskej skutočnosti v tejto dôležitej oblasti tak, ako ju popísali respondenti, budeme 

dokumentovať na konferencii. 
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1. Wprowadzenie 
Diagnoza jest kategorią metodologiczną wykorzystywaną zarówno w teorii, jak i w 

praktyce ponieważ stanowi ona niezbędny element każdego skutecznego działania. 

Naukowa działalność diagnostyczna ma na celu stwierdzenie pewnych faktów, ustalenie 

cech oraz zasad funkcjonowania. Praktyczna działalność diagnostyczna powinna opierać się 

na rozpoznaniu sytuacji działania oraz na opisie i wyjaśnianiu, które pozwolą na określenie 

uwarunkowań i przewidywanie rozwoju [3]. Współczesna interpretacja terminu diagnoza 

wskazuje na jego dwa istotne składniki: zebranie potrzebnych danych i krytyczne ich 

opracowanie na drodze rozumowania. Postawienie dobrej diagnozy jest czynnością złożoną, 

gdyż w oparciu o zewnętrzne objawy trzeba wnioskować o stanie wewnętrznym badanej 

rzeczy. W diagnozie pedagogicznej musza być uwzględnione trzy podstawowe elementy: 

rozpoznanie zjawiska, ocena tego zjawiska w punktu widzenia przyjętych standardów 

rozwojowych oraz prognoza rozwoju [4]. 

 Diagnoza pedagogiczna koncentruje się przede wszystkim na procesie wychowania. 

Dotyczy ona różnych aspektów procesu uczenia się i sytuacji wychowawczych. U podstaw 

diagnozy pedagogicznej leży więc porównanie stanu faktycznego ze stanem zakładanym 

przez cele wychowania, ocena sytuacji wychowawczej, rozpoznanie doświadczeń 

wychowanka oraz uzyskanego efektu procesu wychowania. Nauczyciel będąc w stałym 

kontakcie z dzieckiem, obserwując go ma możliwość zgromadzenia wielu informacji o 

dziecku i na tej podstawie ukierunkowuje on swoje działania. Zachowania dziecka oceniane 

są na tle sytuacji wychowawczych związanych głównie z zabawą, uczeniem się i kontaktami 

społecznymi. Diagnoza pedagogiczna jest elementem szerszego postępowania 

diagnostycznego, uzupełnia ją diagnoza psychologiczna, medyczna i auksologiczna.  

 Diagnoza psychologiczna powinna mieć charakter jakościowy polegający na 

rozpatrywaniu wyników indywidualnych z jakościowego punktu widzenia. Ten rodzaj 

diagnozy ma charakter podejścia modelowego. Norma modelowa posługuje się pojęciem 

idealnego funkcjonowania albo optimum funkcjonowania, które stanowi układ odniesienia w 
ocenie psychologicznej. Diagnosta poszukuje odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu dziecko 

zbliża się do pożądanego optimum [2].  

Diagnoza auksologiczna ma na celu monitorowanie rozwoju, określenie prawidłowości 

przebiegu procesów rozwojowych i ocenę adaptabilności rosnącego ustroju do warunków 
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środowiska. Diagnozowanie auksologiczne wykorzystywane jest w szeroko pojętej opiece 

nad dziećmi i młodzieżą. Wiąże się z kształtowaniem zdolności spostrzegania problemów 

rozwoju oraz wyrabianiem umiejętności oceny normalności procesów rozwojowych i 

kierowania nimi. Takie działania są możliwe wówczas, gdy znamy przebieg procesów 

rozwojowych dzieci i młodzieży, a także prawa rządzące rozwojem i czynniki, które wpływają 

na ten proces [3]. 

Diagnoza przygotowania dziecka do nauki szkolnej to problem interdyscyplinarny. 

Wymaga wiedzy z zakresu zdrowia, psychologii, pedagogiki, metodologii, ogólnie wiedzy z 

zakresu nauk społecznych. Nie ma specyficznych metod, na podstawie których można 

określić poziom gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki. Najczęściej wybierane są więc 

metody pozwalające na ocenę tych funkcji i sprawności, które uznaje się za najważniejsze 

dla dziecka mającego rozpocząć systematyczną naukę i sprostać wymaganiom szkoły [10]. 

Sposób badania dojrzałości szkolnej, stosowane metody określania poziomu rozwoju, 

wiadomości i umiejętności dziecka wstępującego do szkoły są ściśle związane ze sposobem 

pojmowania dojrzałości szkolnej [1,5,8,9,11]. Istnieje bardzo wiele różnych metod, testów 

i prób, które bardzo szczegółowo i precyzyjnie mogą określić parametry rozwojowe dziecka. 

Obecnie w badaniach kładzie się jednak nacisk na określanie kompetencji dzieci. Ma to 

związek ze zmianą metodologii badań w kierunku prowadzenia badań jakościowych. Zmiana 

metodologii wiąże się jednak ze zmniejszaniem obserwowanych zbiorowości.  

Głównym celem badań była diagnoza przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia 

edukacji szkolnej. Diagnozą objęte zostały podstawowe sfery rozwoju dziecka: rozwój 

fizyczny, motoryczny, umysłowy, społeczno-emocjonalny i zdrowie oraz warunki 

środowiskowe i wychowawcze, w których przebiega jego rozwój. Projekt zakładał też 

określenie różnic w poziomach rozwoju danych sfer i przygotowania do nauki w zależności 

od płci, środowiska zamieszkania oraz rodzaju placówki wychowania przedszkolnego. Pełna 

ocena przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej jako funkcja diagnozy 

medycznej, psychologicznej, auksologicznej i pedagogicznej powinna stanowić wyznacznik 

wszelkich działań. 

  

2. Materiał i metoda 
Badania, które zrealizowano w 2006 roku, przeprowadzone zostały w dwóch etapach. 

W I sekwencji (kwiecień-maj 2006) badaniom poddano 34225 dzieci kończących roczne 

przygotowanie do nauki szkolnej. W II sekwencji (wrzesień-październik 2006) w tych samych 

placówkach, w tych samych środowiskach, za pomocą tych samych narzędzi zbadano 33616 

dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie do nauki szkolnej. 

Do badania poziomu rozwoju umysłowego zastosowano Test Matryc J. C. Ravena 

w wersji kolorowej [6]. Do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dzieci zastosowano Test 
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Dojrzałości Szkolnej DS1 B. Wilgockiej – Okoń [12]. Obszar badań pedagogicznych w 

podjętym przedsięwzięciu badawczym zawierał też zadania pozwalające określić poziom 

wybranych umiejętności, ważnych z punktu widzenia nauki szkolnej dziecka. Pomysł 

i opracowanie zadań były autorskie [10].  Przygotowane dla badań zadania obejmowały: 

wiadomości ogólne, analizę i syntezę słuchową, rozumienie czytanego tekstu, analizę i 

syntezę wzrokową. Autorskie zadania, służyły diagnozowaniu wybranych umiejętności 

szkolnych i wiązały się z ich uzasadnieniem teoretycznym.  

Prezentowane w opracowaniu badania szkolnej dojrzałości umysłowej miały na celu 

poznanie rzeczywistych możliwości i preferencji dzieci w zakresie wykonywania czynności 

umożliwiających rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.  

 

3. Wyniki badań 
Przeprowadzone analizy pozwalają na stwierdzenie, że poziom rozwoju umysłowego 

badanych dzieci jest dobry i indywidualnie zróżnicowany. Zarówno w I, jak i w II sekwencji 

badań wyniki przeciętne (pomiędzy 25–74 centylem) stanowiły odpowiednio 56,0 % i 56,2 %. 

Wyniki wyższe od przeciętnych uzyskało w I sekwencji 31,4 % badanych, a w II sekwencji 

20,3 % badanych. Wyniki poniżej przeciętnej stanowiły 12,6 % w pierwszej sekwencji , a 

23,5 % w drugiej sekwencji. Można zauważyć, że zmiana wieku metrykalnego o pół roku 

zmienia wyniki. Im dziecko jest starsze, tym wyższe wyniki uzyskuje w teście. Szczegółowe 

wyniki przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci w podziale na płeć 

 

Poziom dojrzałości szkolnej badanych dzieci oceniono ogólnie jako dobry. 

Zaobserwowano duże zróżnicowanie wyników dzieci badanych w I sekwencji w stosunku do 

dzieci badanych w II sekwencji. Dzieci kończące roczne przygotowanie do nauki szkolnej 

uzyskały w zdecydowanej większości wyniki wysokie (59,3%) i dobre (39,3%). W tej grupie 

wyniki dostateczne i niedostateczne stanowiły tylko 1,5%. W drugiej sekwencji badań 

I sekwencja badań II sekwencja badań Centyle chłopcy dziewczęta ogółem chłopcy dziewczęta ogółem
n 616 555 1171 399 276 657 Powyżej 95 % 4,0 3,8 3,9 2,6 1,9 2,3 
n 4490 3786 8276 2981 2366 5347 75 – 94 % 29,2 25,7 27,5 19,5 16,3 18,0 
n 8364 8495 16859 8293 8444 16737 25 – 74 % 54,3 57,8 56,0 54,2 58,3 56,2 
n 1570 1588 3158 2836 2742 5578 5 – 24 % 10,2 10,8 10,5 18,5 18,9 18,7 
n 353 281 634 790 650 1440 Poniżej 5 % 2,3 1,9 2,1 5,2 4,5 4,8 
n 15393 14705 30098 15299 14478 29777 Razem  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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dominowały wyniki dobre (66,7%). Wynik wysoki uzyskało 24,0% badanych, czyli o 35,3 

punktów procentowych mniej niż w baniach I sekwencji. Zdecydowanie więcej dzieci 

badanych w II sekwencji uzyskało wyniki świadczące o dostatecznym (6,7%) 

i niedostatecznym (2,7%) przygotowaniu do rozpoczęcia nauki. Analiza porównawcza 

wyników ogólnych w grupach chłopców i dziewcząt pozwala na stwierdzenie, że istnieją 

pewne różnice w poziomie osiągnięć dzieci z porównywanych grup. Dostrzec można je 

szczególnie w II sekwencji badań.  

 

Tabela 2 Ogólny poziom dojrzałości szkolnej badanych dzieci w podziale na płeć 

 

Gotowość do nauki czytania i pisania jest jednym z ważniejszych przejawów 

dojrzałości szkolnej dziecka, gdyż czytanie to jedna z głównych form językowej aktywności 

człowieka [7]. Poglądy na istotę gotowości do nauki czytania nie są jednolite. Gotowość do 

czytania i pisania wymaga dojrzałości bardzo wielu funkcji fizycznych i psychicznych. 

Analiza wyników I sekwencji badań wykazała, że dzieci kończące edukację 

przedszkolną są przygotowane do podjęcia nauki czytania. Prawie połowa badanych dzieci 

osiągnęła wysoki poziom gotowości do czytania. Wyraźne trudności wystąpiły u 2,5 % 

badanych. Wyniki badań II sekwencji wskazują, że dzieci rozpoczynające roczne 

przygotowanie są w trakcie kształtowania się tej cechy. Należy jednak podkreślić, że aż 

25,95 % badanych uzyskało w tej kategorii wynik najwyższy. Ponad 60 % badanych 

wykonywało zadania na poziomie dobrym i dostatecznym. Wynik najniższy, wskazujący na 

duże trudności w tym zakresie uzyskało 11,6 % badanych.  

Oceniając poziom gotowości do czytania w grupach chłopców i dziewcząt można 

stwierdzić, że lepiej przygotowane do nauki czytania są dziewczęta. W I sekwencji różnice 

nie są zbyt duże. Zdecydowane różnice wystąpiły w II sekwencji. Aż 70,3 % badanych 

dziewcząt, a tylko 62,6 % chłopców uzyskało wyniki bardzo dobre i dobre. W grupie 

chłopców było też zdecydowanie więcej ocen niedostatecznych (o 4,8 %). Różnice 

te są istotne statystycznie  na poziomie p < 0,001.  

I sekwencja badań II sekwencja badań Ocena jakościowa chłopcy dziewczęta ogółem chłopcy dziewczęta ogółem
n 9764 9534 19298 3371 4271 7642 Wysoka % 58,6 59,9 59,3 20,5 27,6 24,0 
n 6666 6135 12801 11142 10125 21267 Dobra % 40,0 38,6 39,3 67,9 65,4 66,7 
n 136 144 280 1363 760 2123 Dostateczna % 0,8 0,9 0,9 8,3 4,9 6,7 
n 95 91 186 541 319 860 Niedostateczna % 0,6 0,6 0,6 3,3 2,1 2,7 
n 16661 15904 32565 16417 15475 31892 Razem  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 3 Poziom gotowości do czytania badanych dzieci w podziale na płeć 

 

Gotowość do podjęcia nauki pisania sprawdzono na podstawie prób wymagających 

umiejętności prawidłowego spostrzegania, dokonywania analizy i syntezy oraz prawidłowej 

koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

 Dzieci kończące edukację przedszkolną były dobrze przygotowane do podjęcia nauki 

pisania. Wyniki bardzo dobre i dobre uzyskało aż 75,6 % badanych w I sekwencji. Trudności 

w nauce pisania na kolejnym szczeblu edukacyjnym mogą wystąpić u 10,8% badanych 

dzieci.  Wyniki uzyskane przez dzieci badane w II sekwencji są zdecydowanie niższe. 

Dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie do nauki szkolnej zadania z zakresu 

gotowości do pisania sprawiały wiele trudności. Oceny niedostateczne stanowiły aż 42,2 % 

wszystkich ocen. Tylko 17,5 % badanych wykonało zadania całkowicie poprawnie, a 21,5 % 

badanych dobrze.  

Dojrzałość do uczenia się matematyki zawiera się w zakresie pojęcia dojrzałość 

szkolna i definiując ją uwzględnia się właściwości rozwoju dzieci oraz wymagania szkoły. 

Oceny z zakresu gotowości do liczenia dokonano na podstawie elementarnych umiejętności 

arytmetycznych i rozumowania. Wyniki uzyskane w toku badań wykazały, że 82,5 % dzieci 

badanych w I sekwencji było przygotowanych do liczenia w stopniu bardzo dobrym i dobrym. 

Obserwowano jednak również takie dzieci, którym zadania z tego zakresu sprawiały duże 

trudności (5,2%). Oceny niedostateczne w II sekwencji stanowiły 18,9 %. 

 

I sekwencja badań II sekwencja badań Ocena jakościowa chłopcy dziewczęta ogółem chłopcy dziewczęta ogółem
n 8063 7941 16004 3930 4345 8275 Bardzo dobra % 48,4 49,9 49,1 23,9 28,1 25,9 
n 6679 6192 12871 6350 6538 12888 Dobra % 40,1 38,9 39,5 38,7 42,2 40,4 
n 1501 1365 2866 3854 3184 7038 Dostateczna % 9,0 8,6 8,8 23,5 20,6 22,1 
n 418 406 824 2283 1408 3691 Niedostateczna % 2,5 2,6 2,5 13,9 9,1 11,6 
n 16661 15904 32565 16417 15475 31892 Razem  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 5 Poziom gotowości do liczenia badanych dzieci w podziale na płeć 

  

Ostatnią analizowaną kategorią testu było rozumowanie. W I sekwencji wyniki bardzo 
dobre i dobre stanowiły 52,9 %, a w drugiej tylko 30,1 %. W tej kategorii badane dzieci 
uzyskały najniższe wyniki. Analizując wyniki dzieci badanych w I sekwencji można 
stwierdzić, że brak jest istotnych różnic w grupach chłopców i dziewcząt.. W II sekwencji 
lepiej z zadaniami sprawdzającymi poziom rozumowania radziły sobie dziewczęta niż 
chłopcy. Szczegółowe wyniki prezentuje tabela 6. 

  
               Tabela 6 Poziom rozumowania badanych dzieci w podziale na płeć  

 

U dzieci rozpoczynających naukę szkolną obserwuje się intensywny rozwój zdolności 

poznawczych, które wynikają z potrzeby poznania i zrozumienia otaczającego świata, 

pobudzanej przez oddziaływania instytucjonalne i rówieśnicze.  Poziom posiadanych przez 

dziecko wiadomości  ma istotny wpływ na funkcjonowanie dziecka w roli ucznia [10]. 

Ocenie poddano poziom wiadomości ogólnych badanych dzieci. Podstawą były 

pytania dotyczące znajomości własnego imienia, nazwiska, wieku i adresu oraz umiejętność 

określenia pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia. 

Badane dzieci nie miały trudności z podaniem imienia, nazwiska czy wieku. 

Trudniejsze okazało się podanie własnego adresu. Dokładny adres podało 56,8 % dzieci 

I sekwencja badań II sekwencja badań Ocena jakościowa chłopcy dziewczęta ogółem chłopcy dziewczęta ogółem
n 7127 6998 14125 3171 3611 6782 Bardzo dobra % 42,8 44,0 43,4 19,3 23,3 21,3 
n 6520 6197 12717 5650 5788 11438 Dobra % 39,1 39,0 39,1 34,4 37,4 35,9 
n 2091 1944 4035 4017 3617 7634 Dostateczna % 12,6 12,2 12,4 24,5 23,4 23,9 
n 923 765 1688 3579 2459 6038 Niedostateczna % 5,5 4,8 5,2 21,8 15,9 18,9 
n 16661 15904 32565 16417 15475 31892 Razem  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I sekwencja badań II sekwencja badań Ocena jakościowa chłopcy dziewczęta ogółem chłopcy dziewczęta ogółem
n 2428 2399 4827 1128 1244 2372 Bardzo dobra % 14,6 15,1 14,8 6,9 8,0 7,4 
n 6332 6061 12393 3438 3806 7244 Dobra % 38,0 38,1 38,1 20,9 24,6 22,7 
n 4908 4609 9517 5047 4819 9866 Dostateczna % 29,5 29,0 29,2 30,7 31,1 30,9 
n 2993 2835 5828 6804 5606 12410 Niedostateczna % 18,0 17,8 17,9 41,4 36,2 38,9 
n 16661 15904 32565 16417 15475 31892 Razem  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  190

badanych w pierwszej sekwencji i 42,3 % dzieci w drugiej sekwencji. Całkowitą 

nieznajomość adresu wykazało aż 7,2 % dzieci badanych wcześniej i 10,7 % dzieci 

badanych później.  

Z trzech pozostałych zadań najłatwiejsze okazało się określanie pory roku. Aż 75,0% 

badanych w I sekwencji poprawnie podawało nazwę, 12,6 % podawało nazwę innej pory 

roku, a 12,4 % nie potrafiło określić pory roku. Dzieci badane w drugiej sekwencji 

odpowiedziały poprawnie tylko w 54,2 %. Z prawidłowym podaniem nazwy dnia tygodnia 

dobrze poradziło sobie 45,7 % badanych w I sekwencji i 22,7 % badanych w II sekwencji. 

Najwięcej trudności miały badane dzieci z poprawnym nazwaniem miesiąca. W pierwszej 

sekwencji nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie połowa badanych, w II sekwencji aż 74 %. 

Poprawnej odpowiedzi udzieliło 33,3 % dzieci kończących edukację przedszkolną i tylko  

10,2 % dzieci rozpoczynających swoje roczne przygotowanie.  

Większość metod nauki czytania w Polsce to metody analityczno – syntetyczne. 

Dzieci rozpoczynające naukę muszą więc być zdolne do przeprowadzania precyzyjnych 

analiz i syntez w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej.  Analiza i synteza sylabowa 

przygotowuje dzieci do analizy i syntezy głoskowej. Warunkiem poprawnej analizy i syntezy 

jest dobrze działający słuch; analizy i syntezy wzrokowej – wzrok. 

Pierwszą ocenianą umiejętnością z zakresu analizy i syntezy słuchowej była 

umiejętność wyróżniania głosek na początku, na końcu i w środku wyrazu. Jak wynika 

z przeprowadzonych analiz badane dzieci najlepiej poradziły sobie z wyróżnianiem głosek 

w nagłosie. Zdecydowanie najtrudniejszym zadaniem było wyróżnianie głoski w śródgłosie. 

Kolejną ocenianą umiejętnością była umiejętność dokonywania analizy oraz syntezy 

sylabowej i głoskowej wyrazów. Pierwsze zadanie polegało na wyodrębnianiu sylab 

w wyrazach. Zadanie to nie było trudne dla badanych dzieci. Aż 82,5 % dzieci badanych 

w pierwszej sekwencji i 74,4 % dzieci w drugiej sekwencji wykonywało to zadanie poprawnie. 

Drugie zadanie, polegało na tworzeniu wyrazów z podanych sylab. Zadania z zakresu 

syntezy sylabowej poprawnie wykonało aż 92,65 % badanych w I sekwencji i 74,4 % dzieci w 

II sekwencji. Kolejne zadania polegały na wyodrębnianiu głosek w wyrazach i na tworzeniu 

wyrazów z głosek. Analiza wykazała, że większość dzieci (84,0 % w I sekwencji  i 38,9 % 

w II sekwencji) prawidłowo syntezuje podane wyrazy. W grupie rozpoczynającej roczne 

przygotowanie nie dokonuje syntezy głoskowej 31,7 % badanych, w grupie kończącej 

edukację tylko 4,0 %. Gorsze wyniki uzyskały badane dzieci w zakresie wyodrębniania 

głosek w wyrazach. W I sekwencji prawidłowo rozwiązało to zadanie 73,1 % badanych, ale 

aż 10,3 % nie potrafiło dokonać analizy głoskowej. W II sekwencji tylko 23,4 % dzieci 

dokonało poprawnie analizy głoskowej. Ponad połowa badanych w tej sekwencji dzieci nie 

dokonała jej w ogóle. 
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Kolejnym ważnym zadaniem było zadanie pozwalające określić poziomu rozumienia 

tekstu czytanego przez nauczyciela. Poziom rozumienia był bardzo zróżnicowany. Prawie 

połowa dzieci (48,2 %) badanych w I  sekwencji i 39,2 % badanych w II sekwencji potrafiła 

odpowiedzieć na wszystkie pytania, co oznacza, że prawidłowo rozumiała tekst. Zupełnie nie 

rozumiało tekstu ok. 5 % badanych w I sekwencji i ok.10 % w II sekwencji. Pozostałe dzieci 

rozumiały tekst fragmentarycznie, część z nich ukazywała istotę tekstu a część podawała 

tylko szczegóły. 

Celem kolejnego zadania było określenie techniki czytania. Jak wynika 

z przeprowadzonych analiz około 90 % dzieci badanych w I sekwencji potrafiło czytać. 

Technika czytania jest jednak mocno zróżnicowana. Większość dzieci kończących edukację 

przedszkolną czytało głoskując (48,9 %). Duża grupa dzieci, bo aż 22,8 % czytała 

całościowo. Pozostałe dzieci czytały sposobem mieszanym (12,5 %) lub sylabizując (5,3 %). 

W II sekwencji zdecydowana większość dzieci nie czytała (67,7 %). W grupie dzieci 

czytających dominowało głoskowanie (23,1 %). Należy zauważyć, że w grupie dzieci 

rozpoczynających naukę były jednak już takie, które czytały całościowo (4,6 %).  

Kolejną badaną umiejętnością była umiejętność rozpoznania czterech podstawowych 

figur geometrycznych: koła, trójkąta, kwadratu i prostokąta. Jak wynika z analiz 69,4 % dzieci 

badanych w I sekwencji potrafiło rozpoznać i nazwać wszystkie 4 figury, a 12,0 % 

rozpoznawało 3 figury. W ogóle nie potrafi nazwać pokazywanych figur 1,2 %. W II sekwencji 

wszystkie figury rozpoznaje 52,4 % badanych, a 14,1 % poprawnie określa 3 figury. Nie 

rozpoznaje figur prawie 4 % badanych. Pozostałe dzieci z tej grupy określają jedną lub dwie 

figury. 

Przedstawione w opracowaniu wyniki badań dotyczą sfery rozwoju  umysłowego 

dzieci 6-letnich i prezentują tylko wybrane aspekty. Wyniki wszystkich badanych sfer rozwoju 

omówione zostały w raporcie „Sześciolatki w Polsce”[10]. 

 

4. Podsumowanie 
Diagnoza dojrzałości szkolnej jest ważna z punktu widzenia polityki edukacyjnej 

państwa. Stanowi podstawę podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans, 

zmniejszania barier i dysproporcji między różnymi środowiskami. Zainteresowanie 

dojrzałością (gotowością) szkolną ma  długą historię, ale mimo licznie prowadzonych badań 

wiele problemów nie zostało wyjaśnionych. 

Diagnoza powinna być podstawą wszelkich działań dydaktyczno-wychowawczych. 

Rozważania dotyczące rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych 

poprzedzone powinny być rozpoznaniem i znajomością właściwości rozwojowych jednostki. 

Punktem wyjścia diagnozy dojrzałości szkolnej jest określenie poziomu rozwoju dziecka we 

wszystkich jego obszarach i dostrzeżenie potencjalnych trudności. Rozpoznanie okresów 
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sensytywnych i krytycznych w rozwoju ma ogromne znaczenie dla praktyki. Poznanie górnej 

i dolnej granicy optymalnego okresu dla uczenia się wiąże się z efektywnym stymulowaniem 

tych funkcji, które rozpoczynają dojrzewanie i kształtowanie ich w najbardziej optymalnym 

czasie dla dziecka. 
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MANAŽMENT KVALITY NA ÚSEKU OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 
Švecová J., Poráč J. 

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 

 

Kvalita je slovo v poslednom období mnohokrát vyslovené a napísané, je skloňované 

vo všetkých pádoch. Kvalita je najdôležitejším kritériom pri výbere výrobku či služby. 

Výnimkou nie je ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  

V literatúre nájdeme mnoho definícií, prístupov a pohľadov na kvalitu.  

- Kvalita je spôsobilosť na použitie. (Juran) 

- Kvalita je zhoda s požiadavkami. (Crosby) 

- Kvalita je to, čo za ňu považuje zákazník. (Feigenbaum) 

- Kvalita je stupeň plnenia požiadaviek súborom inherentných znakov. (ISO 9001:2000) 

Nech už ide o ktorúkoľvek definíciu, jednu vec majú spoločnú – zákazník a jeho 

požiadavky. Zákazník je totiž hlavným hodnotiteľom kvality výrobku či služby. (1) 

Kvalitu možno prirovnať k diamantu s jedenástimi vybrúsenými plochami, pričom 

každá z nich predstavuje bezpečnosť, kompetentnosť, prijateľnosť, efektívnosť, vhodnosť, 

ekonomickosť, dostupnosť, kontinuita, včasnosť, primeranosť, úcta a vnímavosť. (2) 

Kvalita má dve dimenzie – objektívnu a subjektívnu. Objektívna dimenzia predstavuje 

sledovanie určitých vopred definovaných kritérií. Subjektívna dimenzia sleduje „ako som ja – 

zákazník spokojný“. Miera hodnotenia je teda ovplyvňovaná mnohými faktormi – napr. vek, 

pohlavie, vzdelanie, predchádzajúce skúsenosti, očakávania, vzťah hodnotiaceho 

k predmetu hodnotenia a iné. 

Kto nesie zodpovednosť za kvalitu výrobku či služby? Ak ide o samostatne pracujúcu 

osobu, ktorá sa ako jediná podieľa na výrobe výrobku alebo službe, táto sama nesie 

zodpovednosť za kvalitu. Ak sa však na tomto procese zúčastňuje viac osôb alebo dokonca 

viac organizačných zložiek, dochádza k deľbe práce. V tomto prípade je nevyhnutné 

sledovať a kontrolovať celý proces  a kvalitu na jednotlivých úsekoch tohto procesu. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je nepochybne tímovou prácou. 

Rovnako ako pri kvalite všeobecne možno v literatúre nájsť mnoho definícií kvality 

zdravotnej starostlivosti. Pre názornosť spomeňme aspoň dve z nich. 

WHO v roku 1966 definovala kvalitu zdravotnej starostlivosti ako súhrn výsledkov 

dosiahnutých v prevencii, diagnostike a liečbe, určený potrebami obyvateľstva na základe 

lekárskych vied a praxe.   

Podľa Donabediana je kvalita zdravotnej starostlivosti taký druh starostlivosti, pri 

ktorej možno očakávať maximálny úžitok pre zdravie pacienta, a keď očakávaný úžitok je 

v porovnaní s nákladmi vyšší vo všetkých fázach liečebného procesu. (1) 
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Služba predstavuje produkt v nehmotnej podobe. Môže byť poskytovaná v čistej 

podobe (poradenstvo) alebo s použitím hmotných produktov (napr. ubytovacie služby). 

Charakteristickým znakom je aj prítomnosť zákazníka priamo v hlavnom procese. (1) 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje službu zákazníkovi. Zákazníkom 

v tomto prípade je pacient, zdravotná poisťovňa so svojimi požiadavkami. Hlavnou úlohou pri 

poskytovaní tejto služby je plnenie ich požiadaviek.  

Služba je charakteristická tým, že ťažiskom sú vždy pracovníci v prvej línii. Práve títo 

pracovníci majú najlepšiu možnosť pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníka. (1) Pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti úlohu pracovníkov v prvej línii preberajú hlavne lekári 

a sestry, ktorí plnia požiadavky klientov - pacientov. Preto znalosti, schopnosti a prístup 

predovšetkým týchto pracovníkov do značnej miery ovplyvňujú názor pacienta na kvalitu 

poskytnutej zdravotnej starostlivosti. 

Kvalita poskytovanej starostlivosti zdravotníckym zariadením je hodnotená 

z mnohých strán – z pohľadu: 

- užívateľov, prijímateľov služieb - klientov/pacientov,  

- nákupcov služieb - zdravotných poisťovní, iných nákupcov zdravotnej starostlivosti, 

- poskytovateľov služieb – zdravotníckych pracovníkov,  

- verejnosti – k vytvoreniu obrazu prispievajú aj média. 

 

Celkový manažment kvality (TQM – Total Quality Management) je systém 

nepretržitého zvyšovania kvality na všetkých úrovniach organizácie s cieľom poskytnúť 

služby klientovi na vysokej úrovni, ktorý je pritom aj finančne efektívny. 

Každé zdravotnícke zariadenie, ktoré si buduje systém manažérstva kvality, si musí 

určiť svoju koncepciu kvality. Ide o celkový zámer a smer pôsobenia organizácie v oblasti 

kvality, zreteľne formulovaný vedením organizácie. 

V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných 

Hágoch (NÚTPCHaHCH) máme politiku kvality formulovanú do niekoľkých oblastí - 

spokojnosť pacientov, neustále zlepšovanie, vzdelávanie zamestnancov, minimalizácia 

negatívnych dopadov na životné prostredie, komunikácia (základ budovania dôvery medzi 

nami a našimi pacientmi, ale aj medzi zamestnancami navzájom) a integrovaný systém 

kvality(zachovanie vnútornej integrity).  

Všetci zamestnanci, klienti a návštevníci nášho ústavu majú možnosť oboznámiť sa 

s našimi plánmi a cieľmi v oblasti zlepšovania kvality ako aj s výsledkami (vyhodnotenie 

ukazovateľov kvality) prostredníctvom násteniek kvality, ktoré sa nachádzajú vo verejne 

prístupných priestoroch a na chodbách ošetrovacích jednotiek. 

Klienti vnímajú kvalitu zdravotnej starostlivosti z hľadiska vlastného liečebného 

výkonu (základné hľadisko) a z hľadiska sprievodných služieb (ubytovanie, strava, správanie 
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personálu a pod.), ktoré hrajú nemalú rolu. Obe zložky môžu byť na rôznej úrovni kvality 

a našim spoločným cieľom je dosiahnuť vysokú kvalitu finálnych služieb a súčasne vysokú 

kvalitu sprievodných služieb. 

Činnosť organizácie a jej obraz v očiach klientov je ako mozaika tvorená mnohými 

kamienkami. Je potrebné si uvedomiť, že aj jeden nekvalitný kamienok môže pokaziť celkový 

obraz. Všetci zamestnanci by preto mali byť oboznámení s filozofiou kvality v zariadení a čo 

najviac sa s ňou stotožniť.  

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti tvorí súčasť NÚTPCHaHCH a spolupodieľa sa na 

vytváraní obrazu kvality zdravotnej starostlivosti v ústave.   

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú činnosti, ktoré tvoria jednotlivé hlavné 

a podporné procesy. 

Proces je súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, 

ktoré premieňajú vstupy na výstupy. Každý proces možno opísať slovne a „zmapovať“ – 

vyjadriť graficky formou vývojového diagramu, čo nám umožňuje: 

- určiť vzťahy medzi rôznymi aktivitami,  

- určiť problematické miesta,  

- určiť a eliminovať zbytočné aktivity (kroky) – zjednodušovať,  

- určiť aktivity, ktoré nepridávajú výstupu žiadnu hodnotu,  

- určiť zastaralé alebo neefektívne metódy,  

- predísť duplicitám. 

Jednotlivé procesy spolu tvoria mapu procesov v organizácii. 

Činnosť ošetrovateľského personálu je súčasťou všetkých hlavných procesov pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pri riadení kvality na úseku ošetrovateľskej 

starostlivosti sa zameriavame na vstupy procesu, samotný proces a výstupy procesu.  

Vstupy procesu (kritéria štruktúry) tvoria personál, vhodné technické a materiálne 

vybavenie, informačné zdroje. 

Kvalitnú starostlivosť môže poskytovať len erudovaný personál. Pri personálnom 

zabezpečovaní úseku ošetrovateľstva spolupracujú ošetrovateľskí manažéri s oddelením 

ľudských zdrojov. Personál sa musí naďalej vzdelávať či už prostredníctvom vzdelávacích 

akcií v rámci sústavného vzdelávania, na periodických preškoleniach (bezpečnosť pri práci, 

prevencia nozokomiálnych nákaz, podávanie transfúznych prípravkov, KPCR a pod.) 

organizovaných zamestnávateľom alebo si zvyšovať kvalifikáciu. Pracovník musí mať 

kompletné záznamy o absolvovaných školeniach a dosiahnutej kvalifikácii vo svojom 

osobnom spise. 

Dôležitou úlohou vedúcich sestier na jednotlivých oddeleniach je zabezpečovanie 

technického a materiálneho vybavenia, ako aj jeho prevádzkyschopnosť a pripravenosť. 

Zabezpečujú zásobovanie oddelení liekmi a materiálom. Pri tejto činnosti spolupracujú 
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s ústavnou lekárňou, oddelením nákupu a príslušnými skladmi. V zariadení sú presne 

stanovené zásady a pravidlá pre objednávanie, nákup a evidenciu konečnej spotreby liekov 

a zdravotníckeho materiálu, čím sa zvyšuje hospodárnosť ich využívania. Všetci 

zainteresovaní pracovníci musia byť s nimi riadne oboznámení. 

Každý vstup do procesu musí spĺňať určené kritériá a zabezpečovať bezpečnosť pre 

klienta aj personál. Prístrojové vybavenie musí byť pravidelne podrobené servisným 

prehliadkam, mať kompletnú dokumentáciu a všetok personál, ktorý s prístrojmi pracuje, 

musí byť na ich obsluhu zaškolený. 

Samotné procesy sú dôsledne zmapované, odhadnuté problémové miesta procesu. 

Manažment starostlivosti na oddeleniach zabezpečujú primári oddelení a ošetrovateľskú 

starostlivosť riadia vedúce sestry oddelení.  

Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje podľa platných ošetrovateľských 

štandardov. Štandard určuje, čo je potrebné a nevyhnutné vykonať na poskytovanie kvalitnej 

ošetrovateľskej starostlivosti, je normou, podľa ktorej možno hodnotiť, či ošetrovateľská 

činnosť zodpovedá požadovanej úrovni. (3) Vyžadovanie dodržiavania stanovených 

štandardov ošetrovateľskej starostlivosti ako aj interných noriem a smerníc (napr. 

hygienicko-epidemiologický poriadok, prevádzkový poriadok pracoviska a iné) zabezpečuje 

pacientovi starostlivosť „lege artis“. 

Výstupy procesu sú tvorené hodnotením úrovne poskytnutej ošetrovateľskej 

starostlivosti, spokojnosti samotných pacientov a analýzou stanovených ukazovateľov 

kvality. Jedným z dôležitých výstupov procesu je nutnosť, aby všetky kroky procesu boli 

zdokumentované a kontrolované. Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia musí spĺňať 

požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov ako aj nariadení a smerníc zariadenia. 

Klienti svoj názor na poskytnutú starostlivosť vyjadrujú prostredníctvom dotazníkov 

spokojnosti, ktoré sú mesačne sledované. S pripomienkami a požiadavkami je 

oboznamovaný manažment ústavu ako aj príslušné pracoviská.  

Ukazovatele kvality sú stanovené buď externými organizáciami (napr. MZ SR, UDZS, 

zdravotné poisťovne a pod.) alebo manažmentom ústavu. Zber údajov sa vykonáva 

v písomnej forme alebo elektronicky., Údaje sa následne centrálne zhromažďujú 

a vyhodnocujú. 

Činnosť úseku ošetrovateľstva nemožno oddeliť od činnosti lôžkových oddelení či 

ambulancií NÚTPCHaHCH, preto je nevyhnutné nepretržité zabezpečovanie kontinuity 

s ostatnými procesmi v rámci ústavu (nákup, údržba, pranie prádla a bielizne, lekáreň a iné). 

Zabezpečovanie kvality a jej nepretržité zvyšovanie je komplexný proces, ktorý si 

vyžaduje zainteresovanosť každého pracovníka, nielen manažmentu ústavu. 
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Wstęp 
Oprócz sprawności intelektualnej i psychicznej, sprawność fizyczna jest jednym z 

istotnych czynników warunkujących rozwój współczesnego społeczeństwa. Podstawą dobrej 

sprawności są odpowiednio ukształtowane predyspozycje i zdolności motoryczne.  

Wśród nich szczególnie istotne zdają się być predyspozycje somatyczne, w tym 

wymiary wysokości i masy ciała [Haleczko 2006]. Na ich, bowiem podstawie można ocenić 

m.in. nadwagę i otłuszczenie badanych osobników. Szczególnie często, z powodu istotnych 

powiązań z masą tłuszczu, do ustalania nadwagi wykorzystywany jest wskaźnik Quteleta II, 

zwany inaczej Body Mass Index (BMI) [Chrzanowska, Gołąb, Żarow, Sobiecki, Matusik 

2002].  

Z licznych prac wynika, że osiąganie wysokich wartości wskaźnika BMI, wiąże się z 

wieloma ograniczeniami stanu zdrowia. Osoby z nadmierną masą ciała, w której zawartość 

tkanki tłuszczowej stanowi wysoki odsetek w porównaniu z osobami o niższej masie ciała są 

mniej wydolni a ich potencjał motoryczny obniża się znacznie. Wysokie wskaźniki BMI 

stanowią również standardowy czynnik ryzyka przedwczesnej umieralności.  Oszacowano 

bowiem, że wartość BMI = 19-24 u kobiet i 20-25 u mężczyzn wiążą się z najdłuższym 

oczekiwanym przeżyciem odległym.  

Innym, dość często nagłaśnianym problemem, jest niedobór masy ciała. Z badań 

dzieci z Małopolski jak również wcześniejszych badań dzieci niemieckich wynika, że 

szczupłe dzieci w niektórych przedziałach wiekowych uzyskały gorsze wyniki w wielu 

aspektach motoryczności i siłowych niż ich rówieśnicy z nadwagą  [Dordel S, Kleine W 2005, 

Januszewski, Mleczko 2006 i 2007].  

W związku z powyższym problem prawidłowej masy ciała stał się priorytetem w 

większości społeczeństw o pewnym stopniu zamożności  [Osiński 2000]. Przedkłada się on 

również w konstruowaniu testów oceniających sprawność fizyczną w konwencji „health 

related fitness” [Osiński 1998]. Zgodnie z jej założeniami: „celem sprawności fizycznej jest 

pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje  niskie ryzyko wystąpienia problemów 

zdrowotnych...” [Howley, Franks 1994]. Z tych powodów  do baterii testów oprócz prób 

sprawnościowych wprowadza się podstawowe pomiary somatyczne: wysokości i masy ciała 

oraz grubości fałdów skórno – tłuszczowych, które pozwalają na oszacowanie skali zjawiska 
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nie tylko otyłości lecz również niedoboru masy ciała a także wzajemnych powiązań pomiędzy 

komponentami morfologicznymi i przejawami motoryczności .  

Wykorzystanie wskaźnika BMI wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Z 

szeregu prac wynika, że korelacja pomiędzy tym wskaźnikiem a procentową zawartością 

tkanki tłuszczowej zależy od wieku i płci badanych a także od pozycji BMI danego osobnika 

powyżej lub poniżej przeciętnej [Januszewski, Mleczko 2006, 52]. Dlatego też przy analizie 

problemu utrzymania optymalnej masy ciała należałoby wziąć pod uwagę inne, bardziej 

szczegółowe wskaźniki takie jak procent masy beztłuszczowej i tłuszczowej [Osiński 2003].    

W niniejszej pracy podjęto problem określenia poziomu rozwoju fizycznego i 

sprawności oraz aktywności ruchowej w zależności od wskaźnika BMI. 

Materiał i metoda 

Badaniami, które zostały przeprowadzone w latach 2002-2004 objęto 435 studentek I 

i II roku kierunku Fizjoterapii, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Wiek badanych wahał się 

w przedziale 19-23 lata. 

Zakres badań obejmował pomiary cech rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej. 

Wśród cech somatycznych uwzględniono obserwację: wysokości i masy ciała, które stały się 

podstawą do obliczenia wskaźnika smukłości BMI. Zmierzono również grubość trzech 

podstawowych fałdów skórno-tłuszczowych: na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu. Na 

podstawie wykonanych pomiarów oraz równań przewidujących Slaughtera i wsp. obliczono 

również wartości masy ciała szczupłego (LBM). Dodatkowo zmierzono obwód klatki 

piersiowej.  

Oceny sprawności fizycznej dokonano na podstawie Europejskiego Testu Sprawności 

Fizycznej „EUROFIT”. W programie badawczym uwzględniono pomiar równowagi ogólnej, 

szybkości ruchów cyklicznych, siły statycznej dłoni, siły ramion i barków, siły eksplozywnej 

kończyn dolnych, szybkości biegowej i gibkości. Ocenę ogólnej wydolności fizycznej 

przeprowadzono w oparciu o pomiar maksymalnego pochłaniania tlenu przez ustrój. 

Przewidywane wielkości VO2max określano metodą pośrednią, stosując test z obciążeniem 

submaksymalnym na cykloergometrze [Astrand 1965]. Indywidualne obciążenia były tak 

dobierane, aby częstość skurczów serca po ustaleniu równowagi czynnościowej (steady 

state) zamykała się w granicach 130-160 skurczów na minutę. Czas próby wynosił od 7 do 9 

minut. Wartość maksymalnego minutowego poboru tlenu, wyrażonego w litrach tlenu na 

minutę obliczano przy pomocy nomogramu Astrand-Ryhming [Astrand 1965], uwzględniając 

poprawkę na wiek badanych. Obliczono również wskaźnik VO2max wyrażony w ml/kg/min. 

W celu określenia warunków społeczno – materialnych studentów oraz zebrania 

informacji na temat wybranych zachowań zdrowotnych i aktywności ruchowej posłużono się 

kwestionariuszem ankiety.  
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Uzyskane dane stały się podstawą do przeprowadzenia analizy statystycznej. 

Uwzględniono proste charakterystyki takie jak: średnia i odchylenie standardowe ( x ,sd).W 

związku z niewielką liczbą spostrzeżeń (n = 435), wydzielono jedynie trzy grupy według 

zmiennej niezależnej, jaką była wartość wskaźnika BMI, przyjmując za normę przedział ±2sd 

(poniżej normy, w normie i powyżej normy). Ich istotność oceniono testem t-Studenta.  

W ocenie zależności pomiędzy zmiennymi jakościowymi posłużono się testem 

nieparametrycznym chi – kwadrat. 

 
Wyniki badań 

Badane studentki osiągnęły średnią wartość współczynnika BMI, x =21,07, przy 

odchyleniu standardowym sd = 2,15. Wśród badanej grupy studentek niskie wskaźniki BMI 

osiągnęło 9,09% badanych, zaś wysokie wskaźniki BMI jedynie 4,18 %.  

Zgodnie z oczekiwaniem, u badanych studentek zaobserwowano zmiany w poziomie 

podstawowych cech somatycznych w zależności od wartości współczynnika BMI. Większy 

wskaźnik BMI współwystępował nie tylko ze znacznie wyższym poziomem wysokości i masy 

ciała, lecz również z istotnie wyższym obwodem klatki piersiowej i większą masą ciała 

szczupłego (tab.1).  

 

Tabela 1 Charakterystyki rozwoju fizycznego studentek w zależności od poziomu ich 

aktywności ruchowej. 

Wartości BMI 

Poniżej normy Norma Powyżej normy Cechy 
somatyczne 

x  sd x  sd x  sd 

Wysokość ciała 156,7* 6,14 165,97 6,38 168,22* 9,01 

Masa ciała 47,85 7,51 58,51 6,31 75,95 7,79 

Obwód klatki 
piersiowej 

76,39* 12,84 84,84 7,79 99,10* 7,98 

LBM 40,49* 2,14 40,37 6,74 46,02* 5,07 

  *p≤0,05  

Obserwując zachowanie się siły statycznej można jednoznacznie stwierdzić, że 

poziom tych zdolności jest zdecydowanie większy u osób charakteryzujących się wyższym 

poziomem wskaźnika BMI (tab.2). Należy jednak zaznaczyć, iż również u tych studentek 

obserwuje się zdecydowanie wyższy poziom masy ciała szczupłego. Prawdopodobnie 

przemawia to za większym zaawansowaniem w rozwoju biologicznym osób z wysokim 

wskaźnikiem BMI. 
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W pozostałych aspektach siły mierzonych próbą zwisu na drążku na czas (siła 

funkcjonalna ramion i barków), próbą skoku w dal z miejsca (siła eksplozywna kończyn 

dolnych) a także skłonami z leżenia do siadu (siła mięśni brzucha), uzyskane wyniki sugerują 

wyższy poziom zaawansowania rozwojowego u osób z niską wartością wskaźników BMI co 

oznacza, że mniejsze wartości masy ciała oraz BMI sprzyjają próbom sprawnościowym, w 

których przejawiają się m.in. zdolności szybkościowe (tj. próba skoku w dal z miejsca) oraz w 

których przeciwdziała się siłom grawitacji (próby oceniające siłę mięśni brzucha i siłę ramion i 

barków). Uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie wcześniejszych badań nad wzajemnymi 

związkami pomiędzy BMI a różnymi przejawami siły w badanej grupie studentek [Cieśla, 

Markowska 2007].  

Zdaniem większości badaczy jedynie rezultaty siły absolutnej wykazują związek 

prostoliniowy z wielkością ciała tzn. większej sile mięśniowej odpowiadają wyższe parametry 

cech somatycznych [Osiński 1988].  

Niższe wartości BMI sprzyjają również wyższym, średnim uzyskanym dla gibkości mierzonej 

próbą skłonu dosiężnego w przód (tab.2). W przypadku różnych przejawów koordynacji 

ruchowej różnice pomiędzy studentkami o różnych wartościach BMI są nieznaczne i 

nieistotne statystycznie.  

W tabeli przedstawiono również średnie arytmetyczne oraz odchylenia standardowe 

maksymalnego pochłaniania tlenu przez ustrój. Zgodnie z oczekiwaniem w grupie studentek 

o niskich wartościach wskaźnika BMI, zanotowano wyższe wartości analizowanych 

zmiennych.   

W programie badawczym przeprowadzonym wśród studentek fizjoterapii 

uwzględniono informacje na temat poziomu ich aktywności ruchowej. Obserwuje się, że bez 

względu na wyszczególnioną grupę, większość z nich deklaruje niski poziom aktywności 

ruchowej (1-3 godziny tygodniowo włączając w to obligatoryjne zajęcia ruchowe na uczelni w 

liczbie 2-3 godzin w zależności od roku studiów). Analiza związku pomiędzy wskaźnikiem 

BMI a aktywnością ruchowa nie wykazuje istotności statystycznej (tab. 3).  

Jak pisze Ignasiak i wsp [2007] „styl życia współczesnego człowieka, w dużej mierze 

siedzący, brak nawyków  aktywnego ruchowo spędzania czasu wolnego jest poważnym 

zagrożeniem  dla zdrowia i funkcjonowania człowieka w życiu codziennym i społecznym”.  
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Tabela 2 Charakterystyki sprawności fizycznej studentek w zależności od poziomu ich 

aktywności ruchowej. 

Wartości BMI 

Poniżej normy Norma Powyżej normy Zdolności 
motoryczne 

x  sd x  sd x  sd 

Równowaga 11,42 4,6 10,9 2,9 10,77 4,12 

Szybkość r.r. 10,38 3,57 10,31 1,96 10,31 1,19 

Gibkość 13,60* 6,32 12,99 6,17 11,63* 6,59 

Siła 
eksplozywna 
kończyn 
dolnych 

166,61* 27,9 158,7 35,42 152,59* 44,46 

Siła prawej 
dłoni 25,63* 6,05 30,6 7,93 33,45* 8,98 

Siła lewej dłoni 23,19* 5,23 28,06 6,85 31,18* 9,00 

Siła ramion i 
barków 9,46* 6,77 9,55 11,6 5,66* 9,94 

Siła mięśni 
brzucha 20,82 3,48 20,47 4,47 20,54 5,64 

Szybkość 
biegowa 21,06 2,76 21,13 2,93 21,74 3,04 

VO2max l/min 2,29 0,26 2,37 0,54 2,25 0,32 

VO2max 
ml/kg/min 39,9* 4,74 41,76 9,31 38,16* 7,98 

*p≤0,05  

 

Dotychczas jednak częściej zjawisko to dotyczyło ludzi dorosłych i wieku starszym. Wyniki 

wielu badań prowadzonych w Polsce wskazują na niski odsetek dorosłych aktywnych 

ruchowo bądź takich, którzy są aktywni sporadycznie (6-20%) [Drygas i wsp 2005, Ignasiak, 

Dąbrowska, Żurek 2007]. Niepokojącym jest zatem fakt niskiego poziomu aktywności 

ruchowej u osób młodych wchodzących w życie społeczne, których przyszły, wykonywany 

zawód tak bardzo jest związany z problemami sprawności i aktywności ruchowej.  
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Tabela 3 Aktywność ruchowa studentek w zależności od wartości wskaźnika BMI 

Wartości BMI 

Poniżej normy Norma Powyżej normy 

Aktywność 
ruchowa 

n % n % n % 

Niska 12 2,73 184 42,31 15 3,44 

Przeciętna 15 3,44 111 25,52 5 1,14 

Wysoka 9 2,06 82 18,87 2 0,45 

χ2=7,33 < χ2 0,05;4= 9,488 H0= 0  rc= 0,13 

 

Podsumowanie i wnioski  

Zaprezentowane wyniki stanowią podstawę do sformułowania następujących wniosków: 

- Wskaźnik BMI, różnicuje poziom sprawności fizycznej badanych. W większości 

przypadków, niższe jego wartości sprzyjają osiąganiu wyższych średnich wyników 

prób sprawnościowych. 

- W badanej grupie należałoby zwrócić baczniejszą uwagę na aktywność ruchową. 

Większość bowiem studentek deklaruje niski poziom aktywności.  

Młodzież rozpoczynająca naukę na wyższych uczelniach ma w perspektywie spędzenie kilku 

lat w sytuacji sprzyjającej dalszemu ograniczeniu aktywności ruchowej. Zwiększenie 

aktywności młodych ludzi to konieczny element ochrony i wzmocnienia ich zdrowia oraz 

prawidłowego rozwoju.  
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INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI O PREVENCII NÁDOROVÉHO OCHORENIA KOŽE 
Vranaiová K., Horanská V., Lizáková Ľ. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity  v Ružomberku, konzultačné stredisko Košice 

 

Súhrn 
 Nádory kože sa vyskytujú najčastejšie zo všetkých zhubných nádorov. V dnešnej 

dobe stúpa ich počet a predpokladá sa aj ich nárast v budúcich rokoch. Dermatológovia 

varujú, že v ambulanciách pozorujú, ako ľuďom pribúdajú znamienka, ktoré zďaleka nie sú 

len šošovičkami krásy. S niektorými sa človek narodí, no oveľa viac mu ich pribudne po 

prehnanom opaľovaní. Preto dnes vidíme už u tridsiatnikov také zmeny na koži, ktoré boli 

pred časom typické u sedemdesiatnikov. Napriek tomu sa dá vhodnou prevenciou predísť 

tomuto ochoreniu. Tá spočíva predovšetkým v obmedzení expozície kože známym 

kancerogénom, ako je slnečné žiarenie. Verejnosť má mať preto dostatok informácii 

o prevencii tohto ochorenia. Je potrebné vysvetliť nielen dôležitosť prevencie, 

ale samozrejme skutočnosť, že prevencia je vždy lepšia ako následná liečba.   

Cieľom  našej práce bolo pomocou dotazníka získať informácie o  informovanosti verejnosti 

o prevencii nádorového ochorenia kože. Pozornosť sme zamerali na rizikové faktory 

a preventívne opatrenia. 

 
Kľúčové slová:  Nádorové ochorenie kože. Rizikové faktory. Prevencia. 
 
 
Úvod 
 Koža je najväčším orgánom ľudského tela, schopným trvalej obnovy. Chráni človeka 

pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, ako chladom, vlhkom, tlakom, prienikom 

mikroorganizmov a pod. Zároveň je však najviac vystavená pôsobeniu kancerogénov 

vonkajšieho prostredia. Je známa celá rada faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku kožných 

karcinómov. Hlavným rizikovým faktorom je slnečné žiarenie. Až 90 % kožných karcinómov 

vzniká v tých oblastiach kože, ktoré sú chronicky a dlhodobo vystavované  slnečnému 

žiareniu. Incidencia stúpa u bielej populácie smerom k rovníku a ďalej u osôb žijúcich vo 

vyšších nadmorských výškach. Najviac sú ohrození ľudia menej pigmentovaní so svetlou 

pleťou a svetlými vlasmi. (Vorlíček.J. et al., 2006, s. 219) Rakovina kože sa teda nevyskytuje 

všade rovnako. Najviac sa vyskytuje v Austrálii a na Novom Zélande. Černochov 

a obyvateľov Afriky táto choroba postihuje len zriedka, lebo majú dostatočné množstvo 

ochranného pigmentu – melanínu. Tak je to v krajinách, kde žije obyvateľstvo s tmavšou 

pleťou (India, Južná Amerika). V poslednom desaťročí sa rakovina kože dostala na popredné 

miesto v škandinávskych krajinách, kde je prirodzene nízke množstvo slnečného svitu. 

Odborníci to vysvetľujú tým, že obyvatelia týchto krajín, hlavne Nórska, si nedostatok 
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slnečného svitu nahrádzajú cestami do slnečných krajín. Obyvatelia severnej Európy patria 

do skupiny fototypov 1 a 2, preto je výsledkom nárast výskytu rakoviny kože v Škandinávii. 

(Kuzma, 2004, s. 12 – 13).   

Okrem už spomínaného slnečného žiarenia sa na vzniku tohto ochorenia podieľajú aj iné 

rizikové faktory, medzi ktoré patrí pôsobenie chemických kancerogénov, chronické dráždenie 

kože chronickými zápalmi alebo traumami, dlhodobá imunosupresia, rodinný výskyt, atypické 

pigmentové znamienka a pod. (Vorlíček. J. et al., 2006, s. 221) 

 Predrakovinové stavy i rakovina kože sú dobre viditeľné a hmatateľné, možno ich 

včas a ľahko rozpoznať a liečiť. Dôležitá je včasná návšteva lekára a diagnostika. Čím 

neskôr sa ochorenie zistí, tým má horšiu prognózu na vyliečenie. K včasnému zisteniu 

rakoviny kože môže človek prispieť sám samovyšetrovaním kože. Každý by si mal sám 

skontrolovať kožu, hlavne na miestach vystavených slnečnému žiareniu, ale aj na miestach 

exponovaných, ako sú očné mihalnice a kútiky, okolie nosových dierok a ušnice. (Kuzma, 

2004, s. 27). Obrovskou výhodou teda je, že kožné zmeny sú prístupné sledovaniu každému 

z nás.  Mohlo by sa teda zdať, že nie je dôvod, aby prišiel pacient k lekárovi s kožným 

nádorom neskoro. V mnohých prípadoch je tomu naopak. Súvisí to pravdepodobne s tým, že 

rada z nás dlho premýšľa, či sa jedná o podozrivú zmenu, alebo si ju na menej prístupnom 

mieste vôbec nevšimne. (Arenberger P., 2006) Každý z nás a predovšetkým jedinci 

s dysplastickými névami by si mali aspoň 1 x za 3 mesiace skontrolovať kožu celého tela, 

aby neprehliadli počiatočné zmeny v pigmentových névoch alebo rastúci nádor. Starí ľudia 

by mali byť aspoň 1 x ročne vyšetrení dermatológom. Potrebné je venovať pozornosť  týmto 

zmenám : 

farba – škvrnitosť, stmavnutie príp. zosvetlenie 

veľkosť – asymetrie, plošné zväčšovanie 

okraje – jazykové výbežky, hlboké zárezy 

povrch – šupinky, krvácanie 

subjektívne ťažkosti – svrbenie ( Stratilová Z., 2006 ) 

 

Nielen dermatológovia, ale aj praktickí lekári a predovšetkým sestry, ktorí sú často v kontakte 

so svojimi pacientmi, by sa mali podieľať na lepšej informovanosti o tomto nádorovom 

ochorení. Nielen pacienti, ale aj široká verejnosť by mala byť poučená o UV žiarení a o 

možnej ochrane proti jeho škodlivému účinku, o samovyšetrovaní pigmentových útvarov a o 

nutnosti pravidelných kontrol dermatológom u predisponovaných jedincov. (Arenbergerová 

M., Arenberger P., 2005) Preventívne opatrenia smerujú teda k zníženiu expozície kože 

známym kancerogénom, a to predovšetkým slnečnému žiareniu, keďže hlavnou príčinou 

zodpovednou za vznik kožného nádoru je UV žiarenie a kožný fototyp. Je potrebné v rámci 

primárnej prevencie poučiť verejnosť, aby obmedzila nadmerné slnenie, aby používala 
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prípravky s vysokým ochranným faktorom, aby nenavštevovala soláriá a pod. Preto 

dôležitým nástrojom pri ochrane vlastného zdravia sú vedomosti o preventívnych 

opatreniach, vedomosti o tom, ako si bezpečne užívať slnko. Je potrebné si uvedomiť, že 

žijeme v dobe, keď módnym trendom sú bronzovo opálené telá. Preto aj medzi všeobecné 

zásady prevencie radíme širokú osvetu realizovanú prostredníctvom médií, edukačných 

materiálov. Úlohou sestry je predovšetkým klásť dôraz na prevenciu, venovať pozornosť 

pacientom so zvýšeným výskytom materinských znamienok, rovnako mladej generácii, 

zdôrazňovať a vysvetliť škodlivosť UV žiarenia a vplyv solárií, poučiť o technikách 

samovyšetrovania kože a pod.  (Hrubá M., Foretová L., Vorlíčková H. 2001, s. 37-38) 

 

Prieskumný problém 

Rakovina kože je čoraz aktuálnejšia a v budúcnosti bude jej počet narastať. Dnešným hitom 

je mať krásne opálenú pokožku a tak navštevujeme solária alebo sa dokážeme celý deň 

opaľovať na slnku. Neberieme pritom ohľad na svoje zdravie ani na rady odborníkov. Niektorí 

tak robíme aj napriek tomu, že vieme o rizikách, ale niektorým chýbajú informácie 

o preventívnych opatreniach. Prevencia je pritom účinnejšia ako následná liečba. Preto 

cieľom nášho prieskumu bolo zistiť pomocou dotazníka informovanosť verejnosti o prevencii 

rakoviny kože. Pozornosť sme zamerali na nepriaznivé účinky slnečného žiarenia a spôsoby 

prevencie, ako aj vzájomné porovnanie informovanosti o danej problematike podľa veku, 

pracovnej oblasti a pohlavia.  

 

Metodika a realizácia prieskumu  

Ako hlavnú metódu získavania informácií sme použili dotazník, ktorý obsahoval 33 položiek. 

Rozdaných bolo 90 dotazníkov a ich návratnosť bola 78 %. Prieskum sme realizovali 

v mesiacoch júl a august v roku 2007. Prieskumný výber respondentov bol náhodný. 

Dotazník vyplnilo 70 respondentov vo veku od 15 do 50 a viac rokov. Vzorku tvorilo 56 % 

žien a 44 % mužov.  Najväčšia skupina respondentov 36% mala stredoškolské vzdelanie 

s maturitou. Čo sa týka rozdelenia respondentov podľa pracovnej oblasti, najväčšiu skupinu 

34 % tvorili respondenti pracujúci v oblasti poľnohospodárstva.   

 

   Výsledky prieskumu a diskusia 

 Vyhodnotením jednotlivých položiek dotazníka sme zistili výsledky, ktoré 

charakterizujú úroveň vedomostí respondentov o prevencii rakoviny kože a ich spôsoby 

prevencie. Jeden z našich cieľov bolo zistiť, či bol niekto z respondentov raz poučení 

o prevencii nádorového ochorenia kože. Až 70 % t.j. 49 opýtaných odpovedalo kladne a  

30 % t.j. 21 záporne, čo nemožno považovať za veľmi pozitívne, ale na druhej strane ani za 

negatívne. Z respondentov kladne odpovedajúcich 64 % uvádzalo ako zdroj informácií 
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médiá, čo je pozitívnym výsledkom, čo je aj zásluhou toho, že sa v dnešnej dobe o tejto 

problematike tak často hovorí 18 % opýtaných za zdroj uviedlo svojho kožného lekára, 12 % 

sa informácie dozvedelo od známych a 6 %  od sestry v kožnej ambulancii.    

Prieskumom získané výsledky sme rozdelili do 2 skupín. 1. skupinu tvoria výsledky 

o spôsoboch prevencie, ktorú realizujú respondenti a 2. skupinu tvoria výsledky týkajúce sa 

ich vedomostí o prevencii.  

Otázkou č. 2 sme zisťovali, či sa respondenti vystavujú priamemu slnku medzi 11. – 15. hod. 

Získali sme zaujímavé výsledky. Až 46 % odpovedalo kladne, rovnako 46 % sa vystavuje 

slnku niekedy a len 8% nikdy. Pri podrobnejšej analýze tejto položky sme zistili, že 

z respondentov, ktorí poskytli kladnú odpoveď, až 63 % tvorila skupina respondentov 

pracujúcich v oblasti poľnohospodárstva a 19 % v oblasti stavebníctva. Toto zistenie nie je 

prekvapujúce. Pochopiteľne zaujímalo nás, či sa na priamom slnku pri práci používajú 

ochranné prostriedky. Výsledky boli zarážajúce, nakoľko len 39 % z týchto respondentov 

vystavujúcich sa priamemu slnku v spomínaných hodinách používa ochranné prostriedky, 

13% poskytlo zápornú odpoveď a 48 % ich používa len niekedy.   

Na otázku, či respondenti používajú ochranné prostriedky pri opaľovaní, len 23 % 

odpovedalo kladne, až 47 % niekedy a až 30 % ich nepoužíva. Zaujímavé odpovede sme 

získali pri otázke, ktorá sa týkala časového hľadiska, kedy si ochranný prípravok nanášajú na 

kožu. Až 54 % si nanáša prípravok priamo na slnku, čo je úplne nesprávne. 31% nepoužíva 

ochranné prostriedky. Len 9 % opýtaných poskytlo správny spôsob prevencie, a to 20 – 30 

min pred opaľovaním. Čo sa týka dĺžky opaľovania 40 % respondentov sa slní menej ako 2 

hodiny, 43 % 3 – 5 hod., 17 % aj celý deň.  Keď sme v tejto položke porovnali respondentov 

podľa pohlavia, respondenti ženského pohlavia sa slnia dlhšie ako respondenti mužského 

pohlavia, čo sme aj očakávali. Na otázku, či si pokožku natierajú aj po plávaní, len 3 % 

opýtaných poskytlo kladnú odpoveď, až 66 % niekedy a až 31 % sa nenatiera. Čo sa týka 

ochrany očí pred slnečným žiarením, 66 % respondentov nosí okuliare s ochranným filtrom 

a 34 % len niekedy. V dnešnej dobe je moderná návšteva solárií. Z našej vzorky 

respondentov až 90 % nenavštevuje tieto zariadenia a 10 % navštevuje. Rovnako všetci, čo 

ich navštevujú, v nich používajú špeciálne ochranné prostriedky.    

V ďalších položkách sme zisťovali vedomosti respondentov o prevencii rakoviny kože. 

Spomenieme niekoľko zaujímavých. Na otázku, kedy je slnečné žiarenie najnebezpečnejšie, 

až 87 % opýtaných poskytlo správnu odpoveď. Pýtali sme sa aj, ktoré miesta na pokožke sú 

najviac citlivé na slnko, 75 % respondentov odpovedalo správne. Na druhej strane až 46 % 

sa priamemu slnku medzi 11 – 15. hod. vystavuje, až 48 % respondentov nepoužíva pritom 

ochranné prostriedky. Máme možnosť vidieť, že teória je jedna vec a prax druhá, čo 

v skutočnosti neprináša ovocie. 56 % opýtaných si myslí, že nie je dôležité si chrániť kožu aj, 

keď je zamračené. Len 16 % respondentov vie správne charakterizovať, čo znamená 
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ochranný faktor na opaľovacom kréme. 79% vie vymenovať 3 zásady správneho opaľovania, 

čo nepovažujeme za negatívne. Na druhej strane až 52 % opýtaných si myslí, že sa UV 

žiarenie pri pobyte na snehu, piesku alebo vo vode nezvyšuje.  70 % respondentov 

charakterizuje fototyp kože ako farbu pleti, len 26 % vie, čo tento pojem znamená.  

Zarážajúci je výsledok, že až 87 % nevie, aký má fototyp kože. Na základe týchto výsledkov 

možno konštatovať, že respondenti majú nedostatky vo vedomostiach, no ešte väčšie 

v spôsoboch prevencie.  
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Graf 1 Úroveň vedomostí o prevencii rakoviny kože z celkového počtu odpovedí 

  

 Graf 1 nás informuje o celkovej úrovni vedomostí  z celkového počtu odpovedí na 

položky dotazníka, ktoré boli zamerané na prevenciu. Zistili sme, že z celkového počtu 

odpovedí bolo 52 % správnych a 48 % nesprávnych.  
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Graf 2 Porovnanie úrovne vedomostí podľa veku a pohlavia respondentov 

Keď sme porovnávali úroveň vedomostí podľa veku a pohlavia respondentov, získali sme 

zaujímavé výsledky. Najvyššiu úroveň vedomostí t.j. 63% dosiahli respondenti vo vekovej 

kategórii od 21r. – 35 rokov. Čo sa týka pohlavia, ženy dosiahli 58 % správnych odpovedí 

a muži 45 %.   
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Graf 3  Porovnanie vedomostí podľa pracovnej oblasti respondentov 
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 Porovnaním vedomostí podľa pracovnej oblasti respondentov sme zistili, že najvyššiu 

úroveň vedomostí mali respondenti pracujúci v oblasti školstva. Najnižšiu úroveň správnych 

odpovedí mali respondenti pracujúci v oblasti ekonomiky.   
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Graf 4  Úroveň správnych spôsobov prevencie z celkového počtu odpovedí 

 V grafe 4 máme možnosť vidieť, aká je úroveň správnych a nesprávnych spôsobov 

prevencie. Z celkového počtu odpovedí na vybrané položky dotazníka len 34 % bolo 

správnych a až 66 % nesprávnych, čo nemôžeme vôbec pokladať za pozitívne. Keď sme 

porovnávali jednotlivé výsledky podľa pohlavia, veku a pracovnej oblasti respondentov, zistili 

sme, že 55 % správnych odpovedí mali opýtaní vo veku od 21 do 35 rokov. Z hľadiska 

pohlavia vyššiu úroveň správnych spôsobov prevencie t.j. 41% majú respondenti ženského 

pohlavia a respondenti mužského pohlavia dosiahli len 26 % správnych odpovedí.  Pri 

vzájomnom porovnávaní podľa pracovnej oblasti sme zistili, že nezamestnaní respondenti 

dosiahli 56 % správnych odpovedí.  Najnižšiu úroveň t.j. 16% správnych odpovedí  dosiahli 

respondenti z oblasti poľnohospodárstva.  

 Nami realizovaný prieskum preukázal, že verejnosť nemá dostatočné vedomosti 

o prevencii rakoviny kože i napriek tomu, že sa v poslednej dobe o tejto problematike veľmi 

často hovorí.  Rovnako v spôsoboch prevencie majú značné rezervy. Na základe týchto 

zistených skutočností som navrhli odporúčania pre prax, ktoré môžu zlepšiť úroveň 

vedomostí širokej verejnosti.  

Poskytnúť verejnosti informácie o prevencii tohto ochorenia pomocou masmédií, článkov v  

časopisoch, letákov a brožúrok. 

 Poskytnúť informácie o existencii  Európskeho dňa melanómu, ktorý označuje jeden deň 

v roku, ktorý sa venuje prevencii najzhubnejšieho kožného nádoru, melanómu. Cieľom je 

zvýšiť informovanosť občanov o možnom nebezpečenstve materských znamienok 

a slnečného žiarenia. Jeho cieľom je zabezpečiť preventívne vyšetrenie kože a viditeľných 

slizníc (skríning) čo najväčšiemu počtu obyvateľov Slovenskej republiky odbornými kožnými 

lekármi. 
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WYBÓR ZAWODU PRZEZ UCZNIÓW Z UJEMNYM BILANSEM ZDROWIA 
Król H.¹, Kwiatkowski S.M.², Nowak-Starz G.¹, Zboina B.¹ 

¹Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu 

²Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie 

 

Streszczenie 
Problematyka wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz uwarunkowania zdrowotne 

z nim związane od wielu lat nurtują pedagogów, psychologów, socjologów, a także 

przedstawicieli zawodów medycznych. 

W Polsce od 1999 roku w wyniku wprowadzonej reformy systemu oświaty wiek 

podejmowania decyzji zawodowej przypada na 16 -17 rok życia. Niestety, znaczna część 

młodzieży jest jeszcze niezdecydowana, nie ma wystarczającej wiedzy oraz określonych 

planów zawodowych i życiowych. Wobec braku pełnej dojrzałości do samodzielnego 

i trafnego wyboru zawodu uczniowie oczekują profesjonalnej pomocy zarówno ze strony 

nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów oraz lekarza i pielęgniarki szkolnej. Trafne 

dokonanie wyboru zawodu musi uwzględniać zarówno zdolności i zainteresowania ucznia 

jak również jego aktualny i prognozowany stan zdrowia. 

Celem zdiagnozowania stanu zdrowia i rozwoju m.in. pod kątem ograniczeń 

dotyczących wyboru i nauki zawodu przeprowadzane są wśród 16 letnich uczniów I klas 

ponadgimnazjalnych profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia). Wyniki badań 

w ostatnich latach ujawniają wysoką częstość zmian w stanie zdrowia (ujemny bilans 

zdrowia). Zaburzenia zdrowia potwierdza się u ponad 30 % badanych a w niektórych 

przypadkach sięgają nawet 50 %. Dotyczą one szczególnie wad wzroku, wad postawy, 

zaburzeń statyki ciała, chorób na tle alergicznym, wad słuchu. 

Uczniowie i ich rodzice muszą wiedzieć, że zaburzenia w stanie zdrowia i rozwoju 

mogą utrudniać lub ograniczać wybór i naukę zawodu gdyż warunki i organizacja kształcenia 

zawodowego i pracy mogą nasilać istniejące u ucznia (w przyszłości pracownika) zaburzenia 

i spowodować przedwczesną niepełnosprawność. Odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju 

zwiększają ryzyko wypadków i urazów u uczniów. Towarzyszące chorobom przewlekłym 

psychofizyczne cechy i zmiany dyspozycji np. mała koncentracja uwagi, możliwość utraty 

przytomności u chorych na padaczkę, mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia innych ludzi 

(uczniów, pracowników ). 

Niezbędnym działaniem ze strony nauczycieli oraz lekarzy i pielęgniarek szkolnych 

jest zwrócenie szczególnej uwagi na uświadomienie uczniów i ich rodziców (opiekunów) 

konieczności wnikliwego doboru dalszego kształcenia zawodowego zgodnego zarówno 

z możliwościami edukacyjnymi jak i predyspozycjami zdrowotnymi młodego człowieka. 

Słowa kluczowe: Wybór zawodu. Zdrowie. Ujemny bilans zdrowia. 
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Wprowadzenie 
Struktury organizacyjne systemu szkolnego w Polsce dokonane w 1999 roku 

upodobniło go do systemów szkolnych innych krajów Unii Europejskiej. 

Wyboru zawodu, czyli przyszłej drogi edukacyjnej ,dokonują uczniowie ostatnich klas 

gimnazjum mając możliwość kształcenia  w szkołach nowego typu: 

- trzyletnich liceach ogólnokształcących, 

- liceach profilowanych, 

- dwu- lub trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych (z możliwością dalszej nauki 

w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub technikum uzupełniającym), 

- czteroletnich technikach. 

Kształcenie zawodowe należy do tych obszarów edukacji, które są powiązane w 

sposób bezpośredni z rynkiem pracy. Powiązania te teoretycznie mają charakter sprzężenia 

zwrotnego, w praktyce obserwujemy jednostronny wpływ rynku pracy na wszystkie 

podstawowe funkcje szkoły zawodowej [S. M. Kwiatkowski 2006, s.7]. Dążenia do 

porównywalności kwalifikacji zawodowych, będących domeną kształcenia zawodowego 

i jednocześnie jego rezultatem, są niezwykle ważnym elementem integracji europejskiej. 

Kwalifikacje bowiem mają w dobie globalizacji gospodarki charakter uniwersalny, nie znają 

granic - pozwalają absolwentom szkół zawodowych różnych typów i poziomów konkurować 

ze sobą na rozszerzającym się rynku pracy [S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj ,B. Baraniak B. 

2007, s. 175]. 

Przygotowanie młodzieży do prawidłowego wyboru zawodu wymaga przede 

wszystkim wszechstronnego i rzetelnego zapoznania jej z treściami zawodoznawczymi. 

Uczniowie przed podjęciem nauki w szkołach zawodowych powinni wyrobić sobie jasny, 

obejmujący pozytywne i negatywne strony wybieranego zawodu i szkoły do niego 

przygotowującej [S.M. Kwiatkowski 2001, s. 177]. Wybór odpowiedniej szkoły bywa wynikiem 

trwałych zainteresowań, sprecyzowanych dążeń, względnie zbiegiem przypadkowych 

okoliczności (…). Czasem wyobrażenia o istocie przyszłego zawodu, o predyspozycjach do 

jego wykonywania opierają się na jednostronnych, niepełnych wiadomościach i 

obserwacjach [M. Markowska 2002, s. 7]. 

Zawód powinien być wybierany w miarę możliwości danego człowieka, jego 

zdolności, skłonności, właściwości fizjologicznych, charakterologicznych [R. Parzęcki 1985, 

s. 38]. 

Według S.M. Kwiatkowskiego [2006, s.29] „przez zawód rozumiemy zbiór zadań 

wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od pracownika 

odpowiednich kwalifikacji (wiadomości, umiejętności i określonych cech psychofizycznych)”. 

J. Szczepański [1965, s. 11] zagadnienie związane z zawodem ujmuje następująco: „zawód 

kształtuje osobowość jednostki w kilku aspektach: 
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- decyzja wyboru zawodu jest również decyzją w kierunku kształcenia, a zatem określa 

intelektualną stronę osobowości, 

- wyznacza jej miejsce w społecznym podziale pracy, w grupach społecznych, w skali 

prestiżu, czyli jej pozycję w społeczeństwie, 

- określa przyjmowane przez nią systemy wartości, wzory zachowania się i wyznacza 

w znacznym stopniu jej aspiracje i ambicje życiowe, 

- wprowadza ją w określone formy stosunków koleżeńskich, 

- nadaje człowiekowi poczucie sensu życia, spełnienia swych możliwości, rozwoju lub 

też degraduje go, odcina od poczucia sensu życia”. 

Wybór zawodu przez starsze dzieci staje się stopniowo coraz bardziej stabilny w 

miarę jak wzrasta wiedza o możliwościach zawodowych oraz świadomości własnych 

zdolności i ograniczeń. Jednakże wybór zawodu nie odznacza się stałością nawet w okresie 

adolescencji. Tylko wtedy, kiedy zainteresowania są poparte wyraźnymi zdolnościami 

w pewnej dziedzinie, wybór zawodu może być do pewnego stopnia stały i dotrwać w tej 

postaci do momentu podjęcia pierwszej pracy. Ale nawet wtedy przerzucanie się do innego 

zawodu i innej dziedziny pracy  nie należy do rzadkości[E.B. Hurlock 1985, s. 297]. 

Według S. Szajka [1980, s. 55] „na przygotowanie do świadomego wyboru zawodu 

i szkoły składa się długofalowy proces, którego treścią jest informowanie o różnych 

rodzajach pracy zawodowej i drogach przygotowania się do niej, rozpoznawanie, 

ukierunkowanie zainteresowań, skłonności, uzdolnień, motywacji i postaw zawodowych 

jednostek, ocenianie ich cech psychicznych i stanu zdrowia, konfrontowanie tych 

indywidualnych danych z wymaganiami i zapotrzebowaniem społecznym na kwalifikowane 

kadry, sterowanie samooceną i doradzanie”. 

Wybór zawodu jest długotrwałym procesem rozwojowym – od wczesnego 

dzieciństwa, często przez całe życie (może istnieć konieczność nawet kilkakrotnej zmiany 

zawodu). Proces ten jest ciągiem decyzji zawodowych i korzystne jest, gdy proces wyboru 

zawodu kończy się racjonalną, „dojrzałą” decyzją zawodową, tzn. podjętą na podstawie 

wiedzy o zawodzie wybranym i innych zawodach, znajomości siebie, swoich możliwości i 

potrzeb [B. Woynarowska 2000, s. 112]. Nie bez znaczenia powinien być fakt, że decyzje 

odnośnie wyboru zawodu podejmują uczniowie trzeciej klasy gimnazjum będący w okresie 

intensywnego dojrzewania zarówno fizycznego ,psychicznego i społecznego. Należy więc 

zastanowić się, czy i w jakim stopniu wpływa on na dokonywany wybór dalszej drogi 

edukacyjnej. Zdaniem J. Bogdanowicza [1967] w wyniku akceleracji rozwoju (…) wcześniej 

też występuje u dzieci i młodzieży szkolnej krótkowzroczność, a także alergizacja dróg 

oddechowych (…), chorób związanych z wiekiem dojrzałym, a więc cukrzycy, gośćca 

zniekształcającego, wrzodów żołądka i dwunastnicy, kamicy nerkowej i chorób 
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nowotworowych. Po upływie kilkudziesięciu lat można dzisiaj stwierdzić, że znacznie 

zwiększyła się liczba dzieci chorujących na te choroby, bardzo obniżył się wiek, w którym 

one występują, ale trudno powiedzieć jednoznacznie , że jest to wynikiem przyspieszenia 

rozwoju dzieci i młodzieży, skoro w tym czasie działało wiele czynników związanych np. 

z zanieczyszczeniem środowiska, rozwojem cywilizacji, jak i technizacją życia oraz 

działaniem pola magnetycznego [W. Dutkiewicz, G. Nowak-Starz, E. Cieśla 2004, s. 47]. 

Niestety, aktualnie zbyt mało uwagi poświęca się predyspozycjom psychofizycznym 

ucznia jak również jego stanowi zdrowia czy wręcz występującym problemom zdrowotnym, 

które w przyszłości mogą rzutować na jakość wykonywanej pracy zawodowej a nawet ją 

uniemożliwiać. Zjawiska te stwarzają konieczność poszukiwania nowych koncepcji 

i organizacji pomocy uczniom w wyborze zawodu, także w obszarze działań ochrony 

zdrowia. Hiroshi Nakajima, Dyrektor Generalny WHO podkreślał, że zdrowie jest 

nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia i ekonomicznej 

produktywności. Wyposażając dzieci w wiedzę, umiejętności i właściwe postawy wobec 

zdrowia, możemy zwiększyć ich szanse na zdrowe życie oraz ich zdolności do działań na 

rzecz zdrowia społeczności, w których żyją”. 

W Polsce w roku 1972 opracowano koncepcję badań przesiewowych i bilansowych 

zdrowia w populacji wieku rozwojowego 0-18 [S. Radiukiewicz 1976, s. 53]. 

Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) to powszechne, pogłębione 

i kompleksowe badania będące elementem aktywnej opieki pracowników ochrony zdrowia 

nad dziećmi i młodzieżą. Ich celem jest wykrywanie zaburzeń rozwoju, określenie potrzeb 

zdrowotnych dziecka oraz dostarczenie danych o częstości występowania różnych zaburzeń 

wśród dzieci. Bilans zdrowia to określony sposób postępowania lekarskiego prowadzący do 

pełnego rozpoznania nieprawidłowości w stanie zdrowia, których przypuszczalne istnienie, 

wykrywają badania przesiewowe. 

Badania przeprowadzane w różnych grupach wiekowych mają wspólną koncepcję 

metodyczno-programową, ale różnią się w szczegółach ze względu na specyfikę właściwości 

rozwojowych w różnym wieku. 

Celem profilaktycznych badań lekarskich(badania bilansowego) uczniów 

szesnastoletnich jest ocena zdrowia i rozwoju – z prognozą zmian w późniejszych latach – 

w aspekcie kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu. W „Karcie profilaktycznego 

badania lekarskiego ucznia I klasy ponadgimnazjalnej” oprócz informacji o rozwoju fizycznym 

i stanie zdrowia podawane są ograniczenia dotyczące wyboru i nauki zawodu. Na lekarzu 

spoczywa odpowiedzialność właściwej kwalifikacji zdrowotnej do nauki określonego zawodu 

w określonych warunkach pracy w taki sposób, aby osoba po ukończeniu nauki mogła 

wykonywać pracę w wyuczonym zawodzie. Wykonując badania profilaktyczne uczniów, 

należy brać pod uwagę szereg ważnych elementów, takich jak: ocenę aktualnej, a także 
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prognozowanej sytuacji zdrowotnej badanego ucznia, ocenę warunków przyszłej pracy 

zawodowej na danym stanowisku, jak również w miejscu pobierania nauki, wyniki badań. 

Istotne są również lokalne możliwości wyboru kierunku i formy szkolenia zawodowego oraz 

szansy zatrudnienia po ukończeniu szkoły, możliwości intelektualne ucznia i jego 

zainteresowania zawodowe. 

Obecnie wyniki tych badań ujawniają wysoką częstość zmian w stanie zdrowia 

uczniów, dlatego koniecznie należy uwzględniać aspekt zdrowia w wyborze zawodu na takim 

samym poziomie jak wiadomości, umiejętności czy zdolności ucznia. Podczas dokonywania 

zmian strukturalnych i programowych w oświacie, ochronie zdrowia niezbędne jest 

szczególne zwrócenie uwagi na relacje: system edukacji – system zdrowia – gospodarka – 

rynek pracy. Takie spojrzenie na wybór zawodu zwiększa możliwości dobrego przygotowania 

kadr dla gospodarki rynkowej i społeczeństwa demokratycznego. 

Cel badań 
Głównym celem badań jest analiza wyboru zawodu przez uczniów z ujemnym 

bilansem zdrowia. Należy przypomnieć , że zdrowie powinno uzyskać w edukacji priorytet 

szczególny, gdyż uczeń, aby mógł się skutecznie uczyć musi mieć dobre zdrowie. 

Prowadzenie badań wzbudza nadzieję na wzbogacenie wiedzy o związku między stanem 

zdrowia a wybranym zawodem, wśród rodziców oraz uczniów a także nauczycieli 

i pracowników medycznych. 

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono w 2007 roku w I klasach szkół zawodowych w Kielcach. 

Wybraną przez uczniów szkołę i zawód oraz ocenę stanu zdrowia i rozwoju określono 

poddając analizie dokumentację medyczną i szkolną 2067 uczniów. Wyłoniono 734 

szesnastoletnich uczniów, u których w wyniku przeprowadzonych profilaktycznych badań 

lekarskich ( bilansów zdrowia) stwierdzono odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju (ujemny 

bilans zdrowia). Jednak z uwagi na fakt, ze nie wszyscy wybrani uczniowie posiadali 

kompletnie i rzetelnie wypełnioną dokumentację, do badań zasadniczych zakwalifikowano 

210 uczniów (33 dziewczęta i 177 chłopców) posiadających kompleksowo wypełnioną „Kartę 

profilaktycznego badania lekarskiego ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej”. Badani 

kształcą się w trzech szkołach zawodowych w Kielcach. Ich miejscem zamieszkania jest 

miasto i wieś .Są oni w naturalny sposób zróżnicowani pod względem płci, pochodzenia 

społecznego, wykształcenia rodziców i struktury rodziny. 

W badaniach zastosowano dwie równorzędne metody: metodę badania dokumentów oraz 

sondażu diagnostycznego, które pozwoliły na analizę podjętej problematyki. 
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Miasto

14,63%

21,95%

45,12%

15,85%
2,44% choroby układu

oddechowego

zaburzenia narządu
wzroku
zaburzenia układu
ruchu

zaburzenia rozwoju
fizycznego
zaburzenia inne

Wieś

12,50%

15,63%

56,25%

12,50%
3,13%

Wykres 2 Charakterystyka grupy badawczej ze względu na problemy zdrowotne 

i miejsce zamieszkania. 

Wyniki  
W wyniku przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) u 

uczniów objętych badaniami stwierdzono liczne odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju, 

mające zróżnicowany charakter pod kątem płci. Dane prezentuje wykres 1. 

Najliczniej stwierdzone odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju zarówno u dziewcząt 

i chłopców dotyczą układu ruchu odpowiednio: 57,58 %, 50,85 %.Podobnie przedstawiają się 

występujące zaburzenia narządu wzroku: dziewczęta 21,21%, chłopcy 17,51 %. Znaczny 

problem zdrowotny u chłopców stanowią choroby układu oddechowego (14,69 %) oraz 

zaburzenia rozwoju fizycznego ( 14,12 %). 

Na stan zdrowia ucznia niewątpliwie wpływa  miejsce zamieszkania. Występujące problemy 

zdrowotne w zależności od miejsca zamieszkania badanych przedstawia wykres 2. 

W wyniku przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) 

najwięcej zaburzeń stwierdzono ze strony układu ruchu i dotyczą one badanych 

Dziewczęta

6,06%

21,21%

57,58%

12,12%

3,03%
choroby układu
oddechowego

zaburzenia narządu
wzroku
zaburzenia układu
ruchu

zaburzenia rozwoju
fizycznego
zaburzenia inne

Chłopcy

14,69%

17,51%

50,85%

14,12%
2,82%

Wykres 1 Charakterystyka grupy badawczej ze względu na problemy zdrowotne i płeć. 
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mieszkających na wsi (56,25 %).Także uczniowie mieszkający w mieście stanowią duży 

odsetek (45,12 %) z tymi zaburzeniami. U 21,95 % z nich stwierdzono zaburzenia narządu 

wzroku. Poważnym problemem zdrowotnym uczniów z miasta są również choroby układu 

oddechowego stanowiące 14,63 % oraz zaburzenia rozwoju fizycznego (15,85 %), w 

stosunku do młodzieży wiejskiej gdzie kształtuję się one na poziomie 12,50 %.  

Wybrani do badań uczniowie kształcenie zawodowe realizują w trzech zespołach 

szkół zawodowych w Kielcach: Zespole Szkół Informatycznych (ZSI) ,Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1) oraz w Zespole Szkół Mechaniczno- Ekonomicznych (ZSM- E). 

Nauka odbywa się na poziomie technikum, liceum profilowanego i zasadniczej szkoły 

zawodowej, dając możliwość kształcenia w różnych zawodach. Szczegółowe dane 

przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 Typ szkoły i kierunek kształcenia zawodowego badanych uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSZ 1 oferuje największe możliwości kształcenia zawodowego zarówno dla dziewcząt (m.in. 

technik technologii odzieży, technik architektury krajobrazu ) jak i dla chłopców. Jednak 

Nazwa szkoły Typ szkoły  Kierunek kształcenia 

Technikum  Technik budownictwa 

Technikum Technik ochrony  środowiska 

Technikum 
Technik architektury 

krajobrazu 

Technikum Technik drogownictwa 

Technikum Technik technologii drewna 

Technikum Technik geodeta 

Technikum Technik technologii odzieży 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
Stolarz  

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
Murarz  

Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
Malarz-tapeciarz 

Technikum  Technik informatyk 

Technikum Technik elektronik 
Zespół Szkół 

Informatycznych 
Liceum profilowane Profil zarządzanie informacją 

Technikum  Technik mechanik 

Technikum Technik poligraf 

Zespół Szkół 

Mechaniczno-

Ekonomicznych Technikum Technik mechatronik 
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zauważa się, że szkoły te kształcą uczniów w zawodach, które najczęściej wykonują 

mężczyźni. 

Na wybór szkoły i zawodu często wpływa miejsce zamieszkania uczniów. Poddani badaniom 

uczniowie zamieszkują w  środowisku miejskim i wiejskim. Szczegółowe dane zawiera 

wykres 3 . 

Stwierdzono, że do ZSI uczęszczają uczniowie, którzy w znacznym odsetku  

(41,46 %) są mieszkańcami miasta w porównaniu do swoich rówieśników mieszkających na 

wsi (17,97 %). Powyższa sytuacja może wynikać z faktu, że w szkole tej uczniowie 

zdobywają zawody na poziomie technikum. Brak jest klas zasadniczych zawodowych. W 

pozostałych szkołach ( ZSZ1, ZSM-E) przeważają uczniowie zamieszkujący na wsi. Wynikać 

to może z faktu, że kształcenie w nich odbywa się w poszukiwanych na rynku pracy 

zawodach budowlanych na poziomie zasadniczym jak również w zawodach (np. technik 

mechanik) cieszących się dużym zainteresowaniem w środowisku wiejskim. 

Na wybór zawodu istotnym czynnikiem jest pochodzenie społeczne. Objęci badaniem 

uczniowie zdobywający wiedzę w technikum (56,07 %) oraz zasadniczej szkole zawodowej 

(86,21 %) zdecydowanie pochodzą z rodzin robotniczych. Jednak należy podkreślić, że 

38,73% uczniów technikum i 75,00 % kierunku profilowanego legitymuje się pochodzeniem 

inteligenckim, w przeciwieństwie do ich rówieśników z zasadniczej szkoły zawodowej (tylko 

6,90 %). 

Wykształcenie rodziców oraz charakter wykonywanej przez nich pracy niewątpliwie 

rzutuje na decyzję wyboru szkoły i zawodu przez uczniów. 

Dominującym typem wykształcenia ojców uczniów technikum(48,55 %), i liceum 

profilowanego(50,00%). jest wykształcenie średnie. Znaczny odsetek stanowili ojcowie 

z wykształceniem wyższym odpowiednio: 12,14 %, 25,00 %. Ojcowie uczniów kształcących 

się w zasadniczych szkołach zawodowych aż w 62,07 % posiadają wykształcenie 

Wykres 3 Charakterystyka grupy badawczej ze względu na wybraną szkołę 
i miejsce zamieszkania 

Miasto

41,46%

15,85%

42,68%
ZSI
ZSME

ZSZ 1

Wieś

17,97%

29,69%

52,34%
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zasadnicze zawodowe. Wykształcenie matek uczniów kształcących się w technikum oraz 

liceum profilowanym kształtuje się podobnie jak i u ojców. Istotnym jest fakt, że znaczny 

odsetek (44,48%) matek uczniów zasadniczych szkół zawodowych legitymuje się 

wykształceniem średnim. Jednak 34,48 % stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym oraz podstawowym (13,79 %).  

Poziom wykształcenia najczęściej jest związany z wykonywaniem określonego 

zawodu. Rodzice badanych uczniów na wszystkich poziomach kształcenia pracują głównie 

w charakterze pracowników fizycznych. Tylko 13,29 % ojców i 31,21 % matek uczniów 

technikum pracuje w charakterze pracowników umysłowych. Niestety, aż 31,03 % matek 

uczniów zasadniczych szkół zawodowych nie posiada wyuczonego zawodu co niewątpliwie 

znacznie ogranicza ich możliwości zatrudnienia. 

Wybór zawodu może być związany z ilością posiadanego rodzeństwa. We wszystkich 

trzech rozpatrywanych kierunkach kształcenia najliczniej występowały rodziny, w których 

badani posiadali dwoje rodzeństwa (techniczny 41,62 %, zasadniczy zawodowy 31,03 %, 

profilowany 62,50 %). Jednak zauważa się, że znaczny odsetek uczniów zdobywających 

wykształcenie na poziomie zasadniczym zawodowym wychowuje się w rodzinach, 

posiadający czworo (24,14 %) i pięcioro (24,14 %) rodzeństwa. W badanej grupie nie 

odnotowano jedynaków. 

Biorąc pod uwagę miejsce badanego w rodzinie zdecydowany odsetek uczniów 

technikum są dziećmi pierworodnymi (41,62 %). Ich rówieśnicy w zasadniczej szkole 

zawodowej i w liceum profilowanym zajmuje drugie miejsce wśród rodzeństwa i stanowią 

odpowiednio 41,38 % i 50,00 %. 

Podsumowanie i wnioski 
Przeprowadzona analiza badań dotycząca wyboru zawodu i występujących 

problemów zdrowotnych oraz struktury społeczno – demograficznej uczniów z ujemnym 

bilansem zdrowia pozwala stwierdzić, że najliczniej realizują oni  kształcenie zawodowe na 

poziomie technikum, zarówno dziewczęta i chłopcy z obu środowisk. 

  Zaburzenia narządu ruchu stanowią najczęstszy problem zdrowotny badanych 

chłopców oraz dziewcząt zarówno ze wsi oraz z miasta.  

Wśród  badanych zdecydowanie przeważają chłopcy mieszkający na wsi, wywodzący się 

głównie z rodzin pochodzenia robotniczego.  

Wyższym poziomem wykształcenia legitymują się rodzice uczniów technikum, jednak 

podobnie jak rodzice uczniów szkół zasadniczych zawodowych oraz liceum profilowanego 

wykonują pracę w charakterze pracowników fizycznych. 

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 
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1. Niezbędne jest zwrócenie uwagi rodziców i wychowawców klasy na znaczenie 

rzetelnego wypełniania „Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy I 

szkoły ponadgimnazjalnej”. 

2. Konieczne jest zwrócenie uwagi nauczycieli oraz lekarzy i pielęgniarki szkolne, 

uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) na znaczenie wnikliwego doboru zawodu, 

zgodnego zarówno z możliwościami edukacyjnymi jak i predyspozycjami 

zdrowotnymi młodego człowieka.  

3. Należy podjąć dyskusję, czy wiek i klasa wykonywanych profilaktycznych badań 

(bilansów zdrowia) jest właściwy w aspekcie wyboru zawodu a problemami 

zdrowotnymi uczniów. 

4. Konieczne jest prowadzenia dalszych obserwacji i badań pozwalających śledzić 

drogę wyboru zawodu uczniów z ujemnym bilansem zdrowia. 
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KVALITA POSKYTOVANEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Z POHĽADU 
HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA 

Džumelová M., Malíková K. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

Abstrakt 
V spoločnosti rastú nároky na kvalitu zdravotnej starostlivosti. Súčasne sa zvyšujú 

kritériá aj na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je významnou a neoddeliteľnou 

súčasťou zdravotnej starostlivosti. Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť predstavuje žiadanú 

úroveň starostlivosti poskytovanú sestrami. Hodnotiť starostlivosť možno z rôznych aspektov 

a to napríklad objektívne hodnotenie na základe profesionálneho rastu, využívania zdrojov, 

rizík pre pacienta a pre personál, výsledného vplyvu na zdravotný stav a subjektívne 

hodnotenie vyjadruje spokojnosť pacientov. Sestra by mala pri poskytovaní starostlivosti 

venovať pozornosť pacientovým potrebám. Čím lepšie sestra rozumie pacientovým 

potrebám a reaguje na ne, tým je lepšie pacientove celkové vnímanie jeho starostlivosti. 

Pacienti, ktorí vidia, že ich sestry majú vysokú úroveň zručností, vo všeobecnosti 

pozitívnejšie vnímajú ich celkový pobyt v nemocnici.  

 

Kľúčové slová: Kvalita. Spokojnosť pacientov. Sestra. Práva. Nemocničné prostredie. 

 

„Pojem deklarovaná spokojnosť v súvislosti s hodnotením kvality poskytovaných 

služieb znamená subjektívnu spokojnosť klienta s poskytovanými službami“ (Dimunová, L., 

Fedáková, Ľ., Komová, M. 2001, s.8). 

Počas sesterskej vizity ošetrujúci personál získava aktuálne informácie o zdravotnom 

stave pacienta ako odpovede na jednotlivé ošetrovateľské činnosti. Sesterská vizita by mala 

poskytovať priestor pre vzájomné spoznávanie, otvorenie sa pacientov smerom 

k ošetrujúcemu personálu (Vančo, M., Palková, Ľ., Vyšňanová, M., 2006).  

Hodnotiť starostlivosť možno z rôznych aspektov a to napr. na základe 

profesionálneho rastu, využívania zdrojov, rizík pre pacienta a pre personál, výsledného 

vplyvu na zdravotný stav a subjektívne hodnotenie vyjadruje spokojnosť pacientov. Sestra by 

mala pri poskytovaní starostlivosti venovať pozornosť pacientovým potrebám. Čím lepšie 

sestra rozumie pacientovým potrebám a reaguje na ne, tým je lepšie pacientove celkové 

vnímanie jeho starostlivosti. Pacienti, ktorí vidia, že ich sestry majú vysokú úroveň zručností, 

vo všeobecnosti pozitívnejšie vnímajú ich celkový pobyt v nemocnici.  

„Významným celospoločenským trendom v súčasnosti je podpora zdravia, ako proces 

zvyšovania schopností ľudí ovplyvňovať a zlepšovať svoje zdravie. Na dosiahnutie stavu 

úplného telesného, duševného, sociálneho a spirituálneho zdravia a pohody musí jednotlivec 
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byť schopný zistiť a uvedomiť si svoje plány a zámery, uspokojiť potreby a zmeniť prostredie 

alebo sa mu prispôsobiť“ (Kadučáková, H., 2006, s.77). Základnou požiadavkou súčasného 

ošetrovateľstva je kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, ktorá vychádza z individuálnych 

potrieb pacienta a je založená na holistickom prístupe k chorému a rodine. Kritériá, podľa 

ktorých je kvalita posudzovaná sú rôzne podľa toho, kto dané hodnotenie realizuje. Kvalitu 

ošetrovateľskej starostlivosti posudzuje inak lekár, ktorý hodnotí prácu sestier predovšetkým 

podľa toho, ako plní jeho ordinácie. Iné kritériá používajú pracovníci ošetrovateľského 

manažmentu na rôznych stupňoch riadenia (námestníčka pre ošetrovateľstvo, vedúca 

sestra), ktorí za kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti nesú osobnú zodpovednosť. Sestra 

sama potom hodnotí kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti a svojej vlastnej práce väčšinou 

podľa koncepcie ošetrovateľstva (Lávičková, J., 2006). 

Uspokojenie alebo neuspokojenie potrieb pacientov sa odráža v ich vedomí ako 

subjektívne pociťovaná spokojnosť alebo nespokojnosť a to buď so starostlivosťou ako takou 

alebo s niektorými aspektmi. Výsledky sledovania spokojnosti pacientov sú dobrou spätnou 

väzbou pre ošetrujúcich pracovníkov a pre manažment zdravotníckeho zariadenia. 

Jednotlivé informácie sú neskôr využívané ako vhodný zdroj podnetov pre zlepšenie 

poskytovanej starostlivosti. Výsledky zdravotnej starostlivosti môžu byť objektívne (zdravotný 

stav celej populácie), subjektívne (spokojnosť pacientov resp. celej populácie so zdravotnou 

starostlivosťou). Spokojnosť sa týka nielen vlastnej skúsenosti, ale zahrňuje aj 

sprostredkované skúsenosti príbuzných, známych. Pacienti, ktorí sú spokojní s priebehom 

liečby viac dôverujú lekárom a sestrám a veria v ich snahu i kompetencie. Táto skutočnosť 

môže pozitívne ovplyvniť aktivitu a mieru ich spolupráce so zdravotníkmi v priebehu liečby 

(Bártlová, S., Hnilicová, H., 2000).  

Problém definovania spokojnosti pacientov je v odbornej verejnosti neustále 

prediskutovávaný. Prehľad všetkých podstatných faktorov, ktoré ovplyvňujú spokojnosť 

pacientov s poskytovanou starostlivosťou je zachytený v pragmatickom (ekletickom) modeli 

spokojnosti pacientov, ktorého autor je anglický sociológ R. Baker (1997). 

Medzi významné aspekty hodnotené hospitalizovanými pacientmi môžeme zaradiť 

rešpektovanie práv pacienta, informovanosť pacienta, prvý kontakt pacienta s nemocničným 

prostredím, interakcia ošetrovateľský tím a pacient, poškodenie pacienta a organizácia 

práce. 
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Schéma 1 Pragmatický model spokojnosti pacientov  

Zdroj: (Bártlová, S., Hnilicová, H. , 2000, s.70)  

 

1. Rešpektovanie práv pacienta 
Jednou z najdôležitejších súčastí zdravotníckej etiky sú práva pacienta. Je to téma, 

ktorá zaujíma dve skupiny: poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a jej prijímateľov – 

pacientov zdravotníckych zariadení. Pod kvalitnou ošetrovateľskou starostlivosťou 

rozumieme schopnosť sestry uplatňovať odborné vedomosti a zručnosti v praxi, dodržiavanie 

zásad, postupov a pravidiel pri ošetrovaní, ako aj celkový prístup sestry k pacientovi, 

s dôrazom na etické a kultúrne aspekty. Sestra môže pri svojej každodennej práci prispieť 

k rešpektovaniu a dodržiavaniu práv pacientov, a tým aj zvyšovať kvalitu ošetrovateľskej 

starostlivosti, a tým aj prispieť ku spokojnosti pacientov s poskytovanou starostlivosťou. 

Medzi najdôležitejšie oblasti rešpektovania práv pacientov sestrou patria:  

- právo na kvalitnú, ohľaduplnú, kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú 

vzdelanými sestrami, 

- právo pacienta na adekvátne informácie zo strany sestry – v súlade s ich 

kompetenciami, 

- právo na uspokojenie všetkých potrieb, 

- právo na zmiernenie utrpenia a rešpektovanie jeho dôstojnosti, 

- právo na súkromie, 

- právo na humánnu terminálnu starostlivosť, 

- právo pacienta poznať meno sestry (Rapčíková, T., 2007).  

 

V rámci Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol vytvorený odbor 

bezpečnosti a ochrany práv pacienta. Jednou z jeho činností je aj poskytovanie poradenstva 

a konzultácií pre pacientov, ich usmernenie a podávanie potrebných informácií týkajúcich sa 

Poskytnutá starostlivosť 

Preferencie pacienta Požiadavka osobného 
prístupu

Elementy starostlivosti 
Charakteristiky pacientov: 
- vek, pohlavie, kultúra 
- skúsenosti so starostlivosťou 
- ďalšie charakteristiky 

Správanie: 
- súhlas 
- zmena lekára 

/zariadenia 

Úroveň spokojnosti 
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zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a to telefonicky, písomne, emailom 

alebo osobne (Demovič, R., http://www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page_id=176)  

 

2. Informovanosť pacienta  
Byť informovaný o svojej chorobe, vyšetreniach, liečbe a prognóze je jedným zo 

základných práv pacienta. Informovať pacienta a jeho rodinných príslušníkov vyžaduje od 

lekára aj sestry odborné vedomosti, poznatky zo psychológie chorých, schopnosť empatie, 

dobré komunikačné schopnosti, ale aj morálne kvality. V súčasnej praxi platí zásada, že 

informácie o zdravotnom stave pacienta, o prognóze, o liečbe a vyšetreniach by mal v prvom 

rade podávať lekár. Pri poskytovaní informácií musíme ku každému pacientovi pristupovať 

individuálne. Sestra trávi s pacientom viac času ako lekár, preto je pochopiteľné, že sa na ňu 

často obracajú pacienti s otázkami. Sestre takto prejavujú dôveru (Šebeková, V., 2000).  

Pokyny a rady pre pacientov pred hospitalizáciou 

Informácie by mali byť odovzdané osobne v skrátenej verzii pacientovi pred hospitalizáciou 

a v plnom znení na internetovej stránke nemocnice. Informácie by mali byť zamerané na to: 

- čo si má pacient zobrať so sebou k hospitalizácii - záleží od systému práce, 

organizácie práce na danej ošetrovacej jednotke – občiansky preukaz, preukaz 

poistenca, doporučenie na hospitalizáciu, zdravotnú dokumentáciu, meno 

a priezvisko ošetrujúceho lekára, potvrdenie o práceneschopnosti, výsledky 

vyšetrení, osobné potreby, prezuvky,  zoznam liekov, pyžamo, zdravotnícke pomôcky 

a pod., 

- cennosti a peniaze – menšiu sumu peňazí a žiadne cennosti. Pričom upozorniť, že 

jednotlivé cennosti je možné uschovať v trezore, 

- informácie zamerané na ošetrujúci tím, 

- kde sa nachádza kaplnka (harmonogram bohoslužieb), telefónny automat, príp. ak je 

možné zavolať lôžka (u imobilných pacientov), lekáreň, kedy sú možné návštevy 

príbuzných (v prípade potreby jej ich časovanie možné dohodnúť s lekárom podľa 

individuálnych potrieb pacienta), 

- informácie o prepustení pacient. 

Čím bude mať pacient viac informácií tým bude mať väčší pocit istoty. 

 

3. Prvý kontakt pacienta s nemocničným zariadením 
Spôsob prijatia pacienta do nemocnice je dôležitý preto, že si podľa jeho priebehu 

pacient vytvára prvý dojem o celej nemocnici. Ak je negatívny, tento stav môže pretrvávať 

počas celej hospitalizácie, potom v priebehu pobytu v nemocnici je väčšinou ťažké ho zlepšiť 

i napriek veľkej snahy zdravotníckych pracovníkov. Pacient s negatívnym dojmom o danej 

nemocnici môže tieto informácie predávať ďalším potenciálnym pacientom a môže tak utrpieť 
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dobré meno nemocnice. Pacienti môžu svoju spokojnosť resp. nespokojnosť spájať 

s čakaním na hospitalizáciu. Čakacia doba je pacientom približne známa, ale mnohokrát sa 

stáva, že čas nie je dodržaný z niektorých dôvodov, ako sú nutnosť ošetrenia ďalšieho 

pacienta v ťažkom zdravotnom stave (LSPP), subjektívne posúdenie doby čakania 

pacientov, ktorú nie je schopný diferencovať pri vyšetreniach (Pešičková, K., Šneberková, J., 

Müllerová, N., Bílek, M., 2005).  

 

4. Nemocničné prostredie 
Nemocničné prostredie je cudzím prostredím a pre pacienta je to často stres. 

V nemocnici by malo byť hlavným cieľom ošetrovateľského tímu zabezpečiť blaho pacienta. 

Pre chorého je samotná choroba, ako aj nemocničné prostredie psychickou záťažou. 

Mnohokrát pacient vníma nemocničné prostredie ako „prázdne“, chladné, cudzie, izby sú 

fádne, menej osvetlené, vôňa je charakteristická po dezinfekčných roztokoch, v izbe sú dvaja 

resp. viacerí pacienti, tým narúšame súkromie pacienta (Šebeková, V., 2000). 

Nemocničné prostredie má veľký vplyv na úspešnosť, kvalitu a rýchlosť liečby. 

Z fyziologického hľadiska sú dôležité aspekty, ktoré ovplyvňujú zmysly pacienta a vytvárajú 

dojem z priestoru. 

- príroda – výhľad do prírody, možnosť pobytu a prechádzok v prírode priaznivo 

ovplyvňujú psychický stav pacienta, 

- svetlo – poskytnutie pacientovi čo najviac denného svetla, pričom je dôležitá 

orientácia izby, 

- farba – teplé, vysokoenergetické farby pozitívne stimulujú trávenie, ale niekedy 

vyvolávajú nepokoj, tachykardiu, tachypnoe, 

- čerstvý vzduch, prostredie – výmena vzduchu môže vo veľkej miere eliminovať 

možnosť výskytu infekcie, čo aj skracuje dĺžku hospitalizácie. Pacient hodnotí okrem 

ovzdušia aj hlavne prostredie sociálneho zariadenia a izieb (hygiena), 

- ticho – eliminovať hluk a iné rušivé elementy. Vytvorením optimálneho tichého 

prostredia zabezpečíme pacientovi relax, nerušený spánok, 

- psychologické faktory – poskytnúť možnosť jednolôžkových izieb, čo má za následok 

niekoľko výhod ako sú: možnosť predchádzania a šírenia nozokomiálnych nákaz, 

zníženie hladiny hluku v izbe, lepšia komunikácia s pacientom a rodinou. Dôležité je 

pre pacienta poskytnúť možnosť kultúrneho rozptýlenia, zariadiť kontakt so 

sociálnymi inštitúciami, poskytnúť čas na vyjadrenie vlastných pocitov a myšlienok 

(Bálint, G., 2006). 
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5. Interakcia ošetrovateľský tím a pacient 
Pacient je človek, ktorý má strach, cíti sa osamelý, stratený, bojí sa, čo sa bude s ním 

diať. Pacient od sestier očakáva úsmev, nádej, úprimnosť, priateľstvo, dôveru, pohodu 

(Žotániová, M., 2005) 

Sestra musí hájiť všetky práva, ktoré sú obsiahnuté v „Právach pacientov“. Ak má 

pacient pocit, že nie je niečo v poriadku, mal by sa obrátiť na sestru, ktorá sa bude snažiť 

v rámci svojich možnosti pacientovi pomôcť. Sestra v rámci svojich možností vypočuje 

pacientove trápenia, problémy, s ktorými si pacient nevie rady a je prepojením medzi 

pacientom a ostatnými sestrami. Sestra zaisťuje všetky pomôcky, ktoré sú potrebné pre 

plnohodnotný život pacienta. Pomáha pacientovi skontaktovať sa so svojimi príbuznými, 

edukuje o všetkých vyšetreniach, operáciách, ktoré pacienta čakajú (Novotná, J., 2001).  

Aj v súčasnosti je však nutné zdôrazňovať potrebu holisticky chápať človeka – najmä 

v ošetrovateľskej profesii. Sestra je členom ošetrovateľského tímu, ktorý strávi s pacientom 

v bezprostrednom kontakte najviac času, obhajuje záujmy pacienta. Sestra zohráva 

v interakcii s pacientom viacero rolí ako sú napr. komunikátorka, poradkyňa, advokátka, 

nositeľka zmien (Líšková, M., 2004).  

„Účinné vedenie komunikácie je jadrom kvality poskytovanej starostlivosti 

a základným nástrojom, pomocou ktorého nadväzuje lekár s pacientom vzájomný vzťah 

v snahe dosiahnuť priaznivého liečebného výsledku“ (Válková, L. 1999. s.15). Komunikácia 

lekára s pacientom je veľmi mnohotvárna a je ovplyvňovaná množstvom faktorov. Čím lepšie 

naviaže s pacientom dobrý kontakt, tým lepšie môžu spolupracovať. Niekedy veľmi záleží na 

prvom dojme medzi pacientom a lekárom. Ak pacient vníma nezáujem zo strany lekára, 

začne k nemu pociťovať nedôveru, ktorá mu nedovolí všetko bez zábran vypovedať. Ak sa 

lekár vcíti do situácie pacienta, pomôže mu to pochopiť jeho pocity, jeho strach o seba 

a pod.   

Pred svojim ochorením bol pacient nezávislý a sebestačný a teraz nemôže plniť svoju 

sociálnu rolu. Je preto dôležité, aby pochopil, že sestra pozná všetky jeho bio – psycho – 

sociálno – spirituálne potreby, trpezlivo ho vypočuje, poradí mu a nesnaží sa radu zameniť 

za príkazy a zákazy. Ak máme v sebe schopnosť empatie, ľahšie si dokážeme uvedomiť, že 

každý človek je individuálna  bytosť, preto je dôležité prejaviť mu úctu za každých okolností. 

Pacienti väčšinou neposudzujú zdravotníckych pracovníkov na základe toho, či sú 

v pracovnom procese najrýchlejší ale podľa toho čo sami pre seba momentálne potrebujú, 

a to je ľudskosť a vcítenie sa (Vašková, Z., 2006).  

„Ľudia majú byť rešpektovaní ako jedinečné biologickopsychologicko-spirituálno-

sociálne celky, ktoré reagujú rozdielne. Každý človek je ovplyvnený kultúrou, prostredím, 

zvykmi a hodnotami. Každý človek prichádza s predpojatými myšlienkami, ktoré ovplyvňujú 
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jeho vnímanie, a tak vznikajú rozdiely vo vnímaní, ktoré sú dôležité pre interpersonálne 

procesy“ (Koňošová, 2005, s.145). 

 

6. Poškodenie pacienta a organizácia práce 
Škála negatívneho pôsobenia na pacienta je široká. Záujem najmä laickej verejnosti 

pútajú predovšetkým prípady hrubého zanedbania povinnosti, ktoré našťastie nebývajú 

často. Podľa typu činností a situácií, v ktorých sa poškodenie pacientov vyskytuje: 

- pri zabezpečovaní chodu zdravotníckeho zariadenia – problémy s dostupnosťou 

zdravotníckej starostlivosti, s objednávaním, s odkladaním výkonov, so zdravotníckou 

dokumentáciou a pod., 

- pri stanovovaní diagnózy – nedostatok času na pacienta, neposkytnutie priestoru na 

pacientove otázky, nevysvetlenie spôsobu vyšetrenia a pod., 

- pri informovaní o výsledkoch vyšetrení – ponechávanie pacienta v neistote, 

informovanie pacienta spôsobom, ktorý nerozumie a pod., 

- pri terapii a ošetrovateľskej starostlivosti – nevhodné oslovenie, kritizovanie práce 

iných pracovníkov pred pacientom, nedostatočné vysvetlenie alebo úplná absencia 

vysvetlenia terapeutických postupov „odpísanie“ pacienta, nevykonanie činností 

a pod., 

- pri informovaní o závere a prognózy – pacienta nepoučia, čo má a čo nemá robiť, 

nevysvetlia mu jasne potrebu dodržiavania liečebného režimu (Balková, I., 2004). 

 

Je dokázané, že vhodný systém organizácie práce a dobré interpersonálne vzťahy 

prispievajú k dobrej atmosfére v nemocnici a majú priaznivý vplyv na liečbu a na psychický 

stav pacientov. Ovplyvňujú mieru spokojnosti o môžu zamedziť prípadným sťažnostiam  

(Křemenová, E., 2006).   

Stresujúco pôsobia hromadné vizity a ak sa zdravotnícki pracovníci rozprávajú 

o pacientovi a o veciach, ktoré sú pre pacienta citlivou oblasťou. Norbert Matscheko definuje 

sesterskú vizitu ako: „Sesterská vizita je plánovaný rozhovor o ošetrovaní pacienta medzi 

pacientom, ošetrujúcim a vedúcou ošetrovateľskou osobou, vedie k optimalizácii 

a zabezpečeniu vykonávaného ošetrovania“. Prostredníctvom rozhovoru sa má pacient 

spolu s ošetrujúcim personálom informovať o priebehu ošetrenia, odstrániť nejasnosti. 

Sesterská vizita umožňuje, aby mal pacient väčší vplyv a mohol zasiahnuť do rozhodovania 

ohľadom ošetrovateľskej starostlivosti o jeho osobu (Dokken, H., 2002).  

V priebehu hospitalizácie sa môžu s pacienti obrátiť na ošetrujúci personál 

s pripomienkami zameraných na stravovanie (teplota, množstvo a príprava stravy, estetická 

stránka a pod.), ranné budenie (súvisí prevádzkou daného pracoviska, ako aj s 

naplánovanými výkonmi u pacienta). 
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Čo môžeme pre pacientov urobiť, aby boli spokojní s ošetrovateľskou starostlivosťou? 

1. Sestra by pacienta mala pri príjme na hospitalizáciu privítať, povzbudiť ho, predstaviť 

sa mu. 

2. Pacienta informujeme o jednotlivých miestnostiach, v ktorých sa bude pohybovať 

(sociálne zariadenie, jedáleň, kúpeľňa, izba, vyšetrovňa, telefón), meno ošetrujúceho 

lekára, návštevné hodiny, veľká a malá vizita, sesterská vizita, bohoslužby, hodiny 

stravovania, dotazník pripomienok v súvislosti s  hospitalizáciou, úschovňa šatstva, 

kancelária – informovať o organizačnom poriadku, manipulácia so signalizačným 

zariadením. 

3. Poučíme pacienta o jeho právach a informujeme ho o mieste ich umiestnenia. 

Oboznámime pacienta so spolupacientmi na izbe. Snažíme sa predvídať potreby 

pacienta. Podnecujeme význam informácií, ktoré sú nám známe ale pacientovi nové, 

zabezpečiť kontinuálne informovanie v závislosti od zmien zdravotného stavu, 

plánovaných vyšetrení. 

4. Sestra by mala byť zodpovedná. Dávajme priestor na dotazy od pacienta. Pred 

pacientom hovorme zrozumiteľne, jasne a nepoužívajte odbornú terminológiu, ktorá 

môže pôsobiť psychoterapeuticky (liečebne, povzbudzujúco) alebo 

psychotraumaticky (ublíženie). 

5. Nenechávajme sa vyviesť z miery. Nevyhýbajme sa humoru, ak je k tomu dôvod. 

Používajme ho však s mierou. svoju podporu vyjadrujme neverbálne – dotykmi, 

pohladením (Lávičková, J., 2006). 

 

Kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti v súčasnosti stojí v popredí záujmu  

ošetrovateľstva. Hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti nemusí vždy 

vyjadrovať skutočnú, reálnu úroveň poskytovanej starostlivosti. Preto je morálny princíp, 

stotožnený s povolaním sestry. Prirodzená snaha sestry pomáhať a robiť dobro v prospech 

pacienta je základným prostriedkom ovplyvňujúcim spokojnosť pacienta s kvalitou 

ošetrovateľskej starostlivosti. 
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ŠKOLSKÁ SESTRA – TREND DO BUDÚCNOSTI 
Tománeková Z. 

Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok 

 

Zdravotná výchova sa zaoberá kvalitou života, podporou telesného, duševného 

a sociálneho zdravia človeka. Učí nielen to, čo je pre neho prospešné a čo mu škodí, ale 

rozvíja jeho schopnosti efektívne využívať získané vedomosti. Zdravotná výchova vychádza 

zo skutočnosti, že to či moderný človek žije zdravým alebo škodlivým spôsobom, je do 

značnej miery vec jeho správneho rozhodnutia. Deti od najútlejšieho veku musia mať 

možnosť získať také postoje a poznatky, ktoré im umožnia správne sa rozhodnúť, čo im 

prospeje v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Úlohou zdravotnej výchovy je viesť žiakov 

a mládež ku uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie. 

Predmetom zdravotnej výchovy na školách je dieťa v dobe svojho telesného 

a duševného vývinu, v dobe keď získava vedomosti a návyky. Každé dieťa strávi v škole 

časť svojho života. U dieťaťa v školskom veku je nutné položiť základy správneho 

zdravotníckeho správania. Zdravotnú výchovu si nesmieme predstavovať len ako 

jednorázovú akciu, napríklad vo forme prednášky, alebo kurzu, ktorou sa všetko končí. Je 

potrebné, aby školy poskytli žiakom dostatok poznatkov o tom, že zdravie je dôležité a je 

skutočnou hodnotou. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa škola musí stať školou 

podporujúcou zdravie. Našim deťom a mládeži sme dlžný takých komplexných zdravotno – 

výchovných programov, ktoré by zabezpečili, aby ich záujem o zdravie nebol len krátkodobý, 

ale aby sa stal  súčasťou ich života.  

V niektorých krajinách EÚ a v Spojených štátoch amerických pracujú na školách 

školské sestry (v roku 2005 v USA pracovalo 45 000 školských sestier), ktoré kontinuálne 

vzdelávajú deti a mládež v oblasti zdravotnej výchovy prostredníctvom národných školských 

programov zdravia. História školských sestier siaha už do roku 1892, kedy v Londýne začala 

pracovať prvá školská sestra Amy Hughes, ktorá vzdelávala deti v oblasti výživy. Po šiestich 

rokoch od  začiatku pôsobenia prvej školskej sestry bola založená v Londýne Asociácia 

školských sestier. Na základe pozitívneho ohlasu školských sestier z Anglicka sa postupne 

ich hnutie rozšírilo aj do ďalších krajín, postupne rástol počet školských sestier a súčasne 

s ich rozširovaním aj ich autonómia, v súčasnosti školské sestry sú združené v  národných 

asociáciách školských sestier jednotlivých krajín. Tieto profesionálne organizácie majú svoje 

základy postavené na štandardoch profesionálnych činností školských sestier a štandardoch 

profesionálneho konania školských sestier, vrátane etického kódexu. Školská práca sestier 

je špecializovaná prax profesionálnej práce sestier podporujúca pohodu, akademický 

prospech a celoživotné výsledky študentov. Preto školské sestry využívajú pozitívne reakcie 

žiakov / študentov na normálny ľudský vývoj; propagujú zdravie a bezpečnosť v školskom 
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prostredí; intervenujú pri aktuálnych a potenciálnych zdravotných problémoch; poskytujú 

služby prípadového manažmentu a aktívne spolupracujú s rodinou žiakov, pedagógmi, 

spolupracujú zároveň so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a pracovníkmi verejného 

zdravotníctva. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú metódou ošetrovateľského procesu 

s rešpektovaním individuálneho prístupu k jednotlivcovi. Vedú ošetrovateľskú dokumentáciu 

(napr. pri nástupe žiakov / študentov do školského zariadenia vykonajú u každého vstupnú 

prehliadku, vedú s rodičmi rozhovor o zdravotných problémoch dieťaťa, o užívaní liekov...). 

Hlavným nástrojom ich činnosti na škole je plnenie úloh národného programu zdravia 

(národné aj lokálne priority). Tento program je rozčlenený na jednotlivé oblasti zdravia (napr. 

fyzická aktivita a jej vplyv na zdravie, zdravá výživa, emocionálne zdravie, rodinná výchova),  

ktoré školská sestra rozoberá so žiakmi/študentmi (rodičmi, učiteľmi) počas školského roka 

najčastejšie formou diskusie. Spätnou väzbou školská sestra monitoruje pokrok žiakov/ 

študentov v oblasti zdravia. 

 
Ciele komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti školskom veku 
 
Ciele primárnej prevencie : 

1. podpora normálneho rastu a vývinu,  

2. ochrana zdravia a predchádzanie zdravotným problémom, 

3. skríning : 

a) vyšetrenie zraku, 

b) vyšetrenie sluchu, 

c) vyšetrenie chrbtice ( skolióza ), 

d) meranie krvného tlaku, 

e) meranie hladiny cukru v krvi, 

f) vyšetrenie vzorky moču ( indikačnými papierikmi ), 

4. imunizácia, 

5. dentálna starostlivosť, 

6. konzultácie o zdraví : 

a) výživa, 

b) fyzická aktivita, 

c) bezpečnosť (napr. pri cestnej premávke) 

d) prevencia úrazov, 

e) redukcia stresu žiaka v škole, 

f) lieky, drogy a ich zneužívanie, 

g) hygiena a poznanie svojho tela 

h) psychológia zdravia  (priateľstvo, láska, city, stres ) 
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i) sociálne aspekty zdravia (kultúrne hodnoty a odlišnosti) 

j) vzťah človek - príroda - zdravie, 

k) rodinná výchova, vývoj pozitívnych vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom,  
7. posilňovanie sebaobrazu a sebapoňatia žiaka, 

8. spolupráca s odborníkmi iných odborov – psychológom, pedagógom, logopédom. 

 
Ciele sekundárnej prevencie : 

1. podpora pri tvorbe presných ošetrovateľských diagnóz zdravotných problémov 

dieťaťa, 

2. uľahčenie liečby a starostlivosti už existujúcich zdravotných problémov dieťaťa, 

3. eliminovanie existujúcich zdravotných problémov dieťaťa, 

4. edukácia rodičov o príznakoch, podávaní liekov, o prvej pomoci  

 
Ciele terciárnej prevencie : 

1. stabilizovanie poškodených funkcií organizmu, prevencia opakovania problémov a 

zhoršovania zdravotného stavu dieťaťa, 

2. prevencia komplikácií existujúcich zdravotných problémov, 

3. podpora adaptácie dieťaťa na chronický stav (alergie, diabetici ), 

4. pomoc pri integrácii dieťaťa do spoločnosti (napr. telesne postihnutých jedincov). 

 

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje systematický a kontinuálny edukačný plán 

v oblasti zdravia pre deti v mladšom a staršom školskom veku na školách. Za úvahu by stálo 

či by nebolo vhodné aj na Slovensku vytvoriť  špecializovaný odbor: školská sestra a tým 

splniť základnú podmienku Svetovej zdravotníckej organizácie v programe Zdravie pre 

všetkých v 21 storočí: Zdravie mladých ľudí. 
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ZBRANE, KTORÉ NEZABÍJAJÚ 
Masár O., Pokorný J., Brenner M. 

Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK, Bratislava 

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ , Praha 

 
V celom svete sa v súčasnej dobe stretávame so vzrastom agresivity a násilia. Stúpa 

výskyt teroristických útokov. Boj proti medzinárodnému terorizmu a zvyšovania kriminality sa 

preto stáva celosvetovým problémom.  

V roku 2001 zahynulo celkovo pri teroristických útokoch 3547 ľudí, z toho asi 90 % pri 

septembrovom útoku na New York a Washington.  

Pre porovnanie v roku 1999 zomrelo 233 ľudí, o rok neskôr zahynulo pri 426 útokoch 405 

ľudí.  

V roku 2002 zahynulo pri teroristickom útoku na Bali na 200 ľudí, pri obsadení divadla 

v Moskve Čečencami 120 rukojemníkov a 50 teroristov.  

V Spojených štátoch a v západnej Európe sú vyvíjané nové techniky v boji proti 

zločinu. Stretávame sa so snahami zadržať páchateľov nie  použitím strelnej zbrane, ale tzv. 

neletálnou zbraňou (non lethal weapons).  

Orgány činné v trestnom konaní si uvedomujú, že tu existujú veľké medzery v spektre 

nástrojov, ktoré sú im k dispozícii. Najbežnejšie nástroje presadzovania zákona, obušok a 

revolver, sú buď príliš slabou alebo silnou reakciou na mnohé situácie v ktorých sa polícia 

ocitá. Z týchto dôvodov sa výskumné tímy na celom svete snažia vyvíjať non lethal weapons, 

ktoré sú konštruované tak, aby poskytli účinné presadenie zákona pri súčasnom minimálnom 

ohrození života. 

 
Delenie non lethal weapons 
Non lethal weapons môžeme rozdeliť podľa spôsobu účinku na  

•  fyzikálne a  

•  chemické (farmakologické).  

Fyzikálne 
Z prvej skupiny môžeme vymenovať zbrane vysielajúce mikrovlnné impulzy. Tie 

zvyšujú telesnú teplotu a spôsobujú veľkú únavnosť a celkový dyskomfort.  

Zvukové delá alebo laserové prerušované lúče vedú k dezorientácii.  

Penové prístroje, pripomínajúc plameňomety, chrlia lepkavú priľnavú penu, ktorá útočníka 

znehybní. Penu používali Američania k vytváraniu lepkavých bariér, aby zadržali davy 

búriacich sa Somálcov.  

Niektoré z týchto zbraní sa však v praxi ťažko skúšajú. Preto v súčasnej dobe prebiehajú 

pokusy na virtuálnych modeloch vytváraných pomocou počítačov.  
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Tieto zbrane na fyzikálnom princípe však majú niektoré nežiaduúe účinky. Laserové zbrane 

môžu spôsobiť ťažké poškodenia zraku, mikrovlnné žiarenie môže poškodiť sluch. Zvukové 

delá, ktoré vyvolávajú silnú nauzeu môžu nečakane prekročiť hranicu medzi nevoľnosťou a 

smrťou.  

Ďalším smerom, ktorým sa uberá vývoj v tejto oblasti, je útok na čuch. Boli už 

vyrobené bomby, ktoré šíria zápach rozkladajúcich sa tiel. Ľudský organizmus obvykle 

reaguje záchvatmi nevoľnosti a zvracaním. 

 
Chemické (farmakologické) 

Medzi všeobecne známe látky patrí tzv. „slzný plyn“. V skutočnosti sa jedná o radu 

zlúčenín rôzneho chemického zloženia, ktoré majú dráždivé účinky na oči, kožu a sliznice 

dýchacieho a tráviaceho traktu. Sú používané pre vojenské a policajné účely. Používajú sa 

k ochrane dôležitých objektov, pri potlačovaní nepokojov, demonštrácií, k vyvolaniu paniky, k 

vyháňaniu protivníkov z úkrytov, diverzným účelom.  

Subjektívne príznaky expozície nastupujú prakticky okamžite a trvajú po celú dobu kontaktu 

s otravnými látkami. Súčasný význam z hľadiska vojenského a policajného použitia majú: 

- chloracetofenon, 

- 2-chlorbenzalmalondinitril 

- dibenz-1,4-oxazepin 

- difenylaminchlorarzin. 

Všetky dráždivé látky účinkujú na organizmus vo forme jemne rozptýlených častíc dymu, 

hmly alebo aerosólu.  

Otrava môže vzniknúť po vdýchnutí, prienikom cez pokožku a sliznice, požitím 

kontaminovanej vody a potravín. Tieto chemické látky môžu byť plnené do delostreleckých 

granátov, leteckých bômb, dymovníc a aerosólových generátorov, „chemických obuškov“, 

puškového streliva a ručných granátov. 

 
Látky psychicky vyraďujúce (zneschopňujúce)  
ovplyvňujú bez hlbšieho poškodenia vedomia psychiku človeka a spôsobujú poruchy 

vnímania a myslenia. Ich toxicita je nízka. Pri tom dochádza k niekoľkohodinovému až 

niekoľkodennému vyradeniu jedinca. 

Pre tieto látky sa používajú názvy psychomimetiká, halucinogény, fantastiká, psychedeliká. 

Mnohé  z nich sú zneužívané ako drogy. 

Medzi tieto látky môžeme zaradiť kyselinu d-lysergovú a jej deriváty, atropín a skopolamín, 

disociatívne anestetiká.  
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Klinické príznaky pri zasiahnutí dráždivými látkami 
Všetky chemické látky spôsobujúce slzenie sú rýchlo hydrolyzované pri kontakte 

s vodou. Postihnutie tkanív vzniká z inhibície niektorých kľúčových enzýmov, napr. pyruvát 

dekarboxylázy. Z klinických príznakov je na prvom mieste postihnutie očí.  

Dochádza k blefarospazmu, slzeniu, začervenaniu spojiviek, chemóze, edému 

rohovky. Postihnutie je sprevádzané prudkou bolesťou. Pri väčšom zasiahnutí dochádza ku 

strate rohovkového epitelu a k nekrotizujúcej keratitíde.  

Podobne i horné dýchacie cesty sú podráždené, nosná sliznica spravidla opuchne, 

objavuje sa výtok z nosa, zahlienenie priedušiek, pálenie v ústach, kašeľ a bolesti v krku. Pri 

expozícii vysokými koncentráciami môže vzniknúť akútna laryngotracheobronchitída. Kašeľ a 

pocit namáhavého dýchania môže pretrvávať niekoľko týždňov. Na pokožke vzniká pocit 

pálenia a erytém. Pri postihnutí gastrointestinálneho systému vznikajú bolesti brucha a 

hnačky.  

Prvá pomoc pri zasiahnutí dráždivými látkami 

Prvá pomoc pri zasiahnutí dráždivými látkami spočíva v nasadení tvárovej masky a 

urýchlenom opustení zamoreného prostredia a v ochrane očí pred prudkým svetlom. To sa 

potom doplňuje o dekontamináciu očí, nosa, úst a krku výplachom 1 – 2% roztokom 

bikarbonátu alebo borovej vody. Podobne tiež postupujeme pri kontaminácii pokožky. Pri 

bronchospazme je vhodný aminofylín a selektívne beta2mimetiká inhalačnou cestou. Pri 

dychovej tiesni podávame kyslík.  

Základom ochrany pred účinkami všetkých zneschopňujúcích látok vo forme plynov, 

pár, hmly a aerosólu tvoria predovšetkým ochranná maska a ochranný odev. U zlúčeniny BZ, 

kde dochádza k aktivácii cholinergného systému sa podáva ako antidótum fyzostigmín 

v dávke 2 – 4 mg i.v. alebo i.m.  

 
Farmakologická imobilizácia 
Mnoho rokov je používaná v zoologických záhradách i prírodných rezerváciách 

farmakologická imobilizácia zvierat. Naskytuje sa preto otázka, či by sa tieto skúsenosti 

mohli využiť i pri farmakologickej imobilizácii človeka. Tento problém je na prvom mieste 

medicínsky a na druhom právny.  

Zásadnou výhodou farmakologickej imobilizácie oproti strelnej zbrani je možnosť 

„reverzibilného uspania“ páchateľa pred jeho často ťažkým alebo i smrteľným zranením 

strelnou zbraňou.  

Základným predpokladom pre úspešnou imobilizáciu zvierat je syntéza vysoko účinných 

koncentrovaných farmák.  Musia mať veľkú terapeutickú šírku. Nástup týchto farmák musí 

byť  rýchly a účinok dobre riaditeľný.  
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Výhodou ale i podmienkou je prítomnosť špecifického antagonistu. Farmaká by mali klinicky 

nevýznamne ovplyvňovať obeh a dýchanie. Musia mať rýchly nástup účinku i pri i.m. 

aplikácii.  

 

Tieto predpoklady do značnej miery spĺňajú: 

- disociačné anestetiká (ketamín) 

- alfa2 agonisti (medetomidin) 

- benzodiazepíny (midazolam) 

- i opioidy (sufentanil, carfentanil, remifentanil) a ich kombinácie.  

 

Prvá pomoc 

Lekárska prvá pomoc po imobilizácii by spočívala v zaistení základných životných funkcií, 

predovšetkým dýchania a obehu. Je i možnosť použitia špecifických antagonistov 

benzodiazepínov, alfa2 agonistov opioidov. 

 
Netradičné aplikácie farmák 
V ostatných rokoch sa často stretávame i s netradičnou aplikáciou farmák. Nazálna aplikácia 

má už veľmi dlhú históriu. Od nepamäti je známa nazálna aplikácia kokaínu alebo heroínu. 

V súčasnej dobe sa touto cestou podávajú opioidy, ketamín i midazolam. S touto cestou 

súvisí i inhalačné podanie opioidov. Z 80. rokov sú známe pokusy Stanleyho a spol. 

s nebulizovaným carfentanilom 

Nástup účinku bol veľmi rýchly, u opíc však dochádzalo k veľmi výraznej dychovej depresii.  

 

Ako ukazujú skúsenosti z Moskvy, nie je doposiaľ k dispozícii inhalačné anestetikum, ktoré 

by malo rýchly nástup účinku a neovplyvňovalo podstatne životné funkcie človeka. 

 
Záver 

• Pracovníci podieľajúci sa na ochrane životov a majetku obyvateľstva sa budú stále 

častejšie stretávať s problematikou non lethal weapons.  

• Preto je potrebné, aby sa zoznámili so základnými informáciami z tejto problematiky a 

vedeli účinne zasiahnuť pri nasadení týchto zbraní.  
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BIOTERORIZMUS A S TÝM  SPOJENÉ PROBLÉMY ČINNOSTI ZDRAVOTNÍCTVA 
Květenský J., Lacko A., Osina O.  

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

V histórii ľudstva sa odpradávna opakovane uvádzajú násilné akcie teroristického 

charakteru, zamerané na poškodenie života jednotlivcov aj kolektívov. V minulosti boli 

k tomuto cieľu použité najrôznejšie prostriedky, ako sú konvenčné bomby a iné podobné 

útoky so závažnou kapacitou účinku. Ďalej biologické prostriedky, chemické a toxické 

prostriedky a ničivé nukleárne zbrane. Všetky uvedené možnosti sú zaradené do skupiny tzv. 

zbraní hromadného ničenia. Teroristické použitie mikroorganizmov a ich toxínov bolo 

v minulosti opakovane vyskúšané. Jeho cieľom je použiť proti skupinám obyvateľstva 

pôvodcov infekcií na úmyselné vyvolanie infekčných chorôb a ich následkov s efektom aj 

smrteľným u ľudí, zvierat, rastlín a rôznych systémov životného prostredia (voda, pôda, 

ovzdušie atď.), a tým vyvolať poškodenie živého potenciálu určitej skupiny ľudí a závažne 

narušiť celospoločenskú klímu. Od teroristického násilného zásahu z 11. septembra 2001 

v USA a následného ataku spórami antraxu sa stalo ohrozenie bioterorizmom jedným 

z hlavných objektov ochrany národných záujmov vyspelých štátov celého sveta. Došlo 

k zmene obranných priorít a strategických plánov obrany mnohých štátov. 

Je isté, že v týchto súvislostiach si väčšina z nás kladie niekoľko otázok: 

1. Je reálne, aby boli bojové biologické prostriedky použité teroristami aj v mieri v našich  

podmienkach? 

2. Ktoré biologické infekčné prostriedky by mohli byť použité?  

3. Sme pripravení na likvidáciu možného teroristického ataku pri použití bojových  

biologických prostriedkov? 

Celá problematika je komplikovaná, veľmi široká a odpovedať na uvedené otázky nie 

je jednoduché. Aby bolo možné dať na každú otázku odpoveď, ktorá by poskytla 

vyčerpávajúce informácie o súčasnom stave celej problematiky, tak by bolo potrebné dať 

viacej času, než je dané pre túto problematiku v programe tohto zhromaždenia. 

K odpovedi na prvú otázku: V roku 1972 bola prijatá medzinárodná „Konvencia 

o zákaze použitia BBP a toxínov“ (Biological Weapons and Toxin Convention). Túto 

konvenciu podpísalo 142 štátov. V USA ju ratifikovali až v roku 1975. Je však všeobecne 

známe, že dohodnutá konvencia bola oficiálne aj neoficiálne opakovane porušená rôznymi 

štátnymi a neštátnymi inštitúciami v rôznych oblastiach sveta. Preto bol v roku 1997 v USA 

prijatý  protokol o opatreniach na kontrolu  dodržiavania hore uvedenej konvencie. 

Možnosti teroristického použitia biologických prostriedkov sú bohaté. Po 11.9. 2001 

špeciálne tými analytikov sa snažili odpovedať na stanovenú otázku. A ich záver bol 

jednoznačný: „Áno“ použitie je možné. Špecialisti rôznych štátov došli k záverom, že 
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v súčasnej dobe neexistujú žiadne morálne a iné zábrany, ktoré by limitovali teroristov pre 

použitie aj biologických prostriedkov. Pre 21. storočie sú charakteristické asymetrické formy 

boja v rámci tzv. superterorizmu. 

Pritom sa vychádza zo závažných skutočností, ktoré by použitie BBP potenciovali: 

- ich použitie je známe od staroveku, v súčasnosti existuje vzrastajúca hrozba ich 

použitia 

- relatívne jednoduchá a lacná kultivácia a výroba rôznych nebezpečných biologických 

prostriedkov 

- jednoduché možnosti použitia a vysoká efektivita postihnutia 

- možnosti masového neočakávaného napadnutia a veľké straty na živej sile 

- dlhodobé zamorenie priestoru 

- zložitá detekcia a ochrana /nedostatky v očkovaní/ 

- nedostatok prostriedkov na rýchlu a spoľahlivú diagnostiku 

- problémy s dekontamináciou osôb a zasiahnutého priestoru 

- možnosti použitia vo veľkých aglomeráciách 

- nedostatok erudovaných kádrov, liečebných a iných materiálnych prostriedkov 

k likvidácii aj prevencii 

- závažné psychologické dôsledky pre veľké skupiny populácie 

Pre možnosť použitia BBP svedčí aj skutočnosť, že v niektorých štátoch, konkrétne 

napr. v bývalom Sov. zväze, Južnej Afrike, Japonsku, Iráku, ale aj v USA, vo Veľkej Británii  

atď. boli vyškolení odborníci, ktorí sa dajú teroristickými organizáciami kúpiť. 

Odpoveď na druhú otázku je taktiež zložitá. K známym typom infekcií totiž 

v poslednej dobe pristupujú poznatky o nových typoch i infekčných agens, o ktorých sú 

všeobecne malé znalosti a preto nie sú zabezpečené adekvátne prostriedky k rýchlej 

diagnostike a účelnej liečbe a prevencii. To celú problematiku významne komplikuje. 

Je však nutné zabezpečiť určité rozdelenie infekčných agens, toxínov a ďalších 

prostriedkov, ktoré prichádzajú do úvahy k eventuálnemu teroristickému použitiu. Odhaduje 

sa, že v súčasnosti do úvahy pripadá použitie asi 70 rôznych kmeňov baktérií, vírusov, 

ricketsií a toxínov. Americký „Center for Disease Control and Prevention“ rozdelil dostupné 

biologické prostriedky k teroristickému použitiu podľa významnosti do troch kategórií: 

Do kategórie „A“ boli zaradené mikróby a toxíny, ktoré sú najnebezpečnejšie. Sem 

patrí: 

- Antrax (Bacillus antracis) - 10 gramov spor antraxu môže spôsobiť rovnaké 

poškodenie ako 100 kg chemického nervového jedu 

- variola (Variola maior) 

- mor (Yersinia pestis) 
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- toxín botulizmu – botulotoxín je 15.000 x toxickejší než VX plyn a 100 000 x toxickejší 

než Sarin (1 gram botulotoxínu môže dať milión letálnych dávok) 

- tularemia (Francisella tularensis) 

- Vírusové hemoragické horúčky: - Ebola 

 - Msrburg – filovirusy 

 - Lassa, Machopo – arenavirusy 

 - Dengue – Flavivirusy 

Do tejto kategórie sú zaradené aj geneticky modifikované veľmi nebezpečné infekčné 

agens ako: Variola - ebola (Ebola pox). 

 Variola - konská encefalitída (VEE – Pex), ale aj geneticky pozmenené prírodné 

patogeny a celý rad geneticky zmenených prírodných patogenov. Sú pripravované aj zatiaľ 

všeobecne neznámi pôvodcovia infekčných chorôb a toxíny. 

Do kategórie „B“ (jednoduchšia diagnostika a liečba) boli zaradený: 

- brucellosa (Brucella mellitensis, B. abortus, B.suis)/ 

- salmonelozy, shigelozy, ale aj geneticky modifikované kmene Escherichia coli 

- týfus (Salmonella typhi abdominalis)   

- ornithózy 

- virové encefalitíny (virus encefalitidy koní, flavivirusy atď.) 

- cholera /Vibrio cholerae/ 

- Q horečka (Coxiella burnetii) 

- ale aj: epsilon toxín z Clostridia perfringens 

                       ricín toxín z Ricinus communis 

                       toxín z Conyaulax catanella 

   stafylokokový enterotoxín B 

                       mykotoxíny 

   saxitoxíny 

Do kategórie „C“ boli zaradené menej známe infekcie: 

 

- NIPAH, Hantavirusy 

- H 5 N1 

- zvieracie patogény:   virus horúčky ošípaných 

 virus Newcstle disease 

 virus moru dobytka 

- rastlinné patogénny:  Ustilago matdis 

 Puccinia gramius 

 Pyricularia oryzae 
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Najčastejšie možnosti použitia: Aerosol, kontaminácia vody, potravín, zamorenie 

priestoru, kontakt. Preto by sa klinické príznaky chorôb najčastejšie u ľudí vyskytli v troch 

formách: kožnej, pľúcnej a gastrointestinálnej. 

Odpoveď na tretiu otázku je zložitá. My, ako lekári sa môžeme vyjadriť k celej 

problematike len na základe literárnych aj získaných skúseností a to len k tej časti, ktorá sa 

dotýka zdravotníckej problematiky. Je treba zdôrazniť, že vo väčšine prípadov by po 

teroristickom napadnutí BBP dominovala skutočnosť, že lekári ani ostatný zdravotnícky 

pracovníci by sa stretli s niektorými chorobnými stavmi po prvý krát, chýbali by skúsenosti. 

Mikrobiologické laboratória majú len obmedzené skúsenosti s laboratórnou diagnostikou 

a nie je k dispozícii dostatok liečebných aj iných prostriedkov k diagnostike, liečbe, 

dekontaminácii aj k prevencii. 

Po útoku na WTC v roku 2001 realizovali v USA analýzu pripravenosti nemocníc na 

zvládnutie masového postihnutia obyvateľstva pri teroristickom útoku zbraňami hromadného 

ničenia. Bolo konštatované, že len ¼ z preverovaných 6 000 nemocníc by bola pripravená 

také následky zvládnuť. Ako hlavné problémy a nedostatky boli po analýze uvedené: 

- nedostatočná príprava a vedomosti personálu nemocníc 

- nedostatok efektívnych diagnostických prostriedkov, malá schopnosť rýchlej 

diagnostiky v laboratóriách 

- nedostatok ochranných prostriedkov pre personál aj pre postihnutých 

- nedostatočná očkovanosť personálu, ale aj obyvateľstva príslušného teritória 

- nedostatok liečebných aj materiálnych prostriedkov ku komplexnej likvidácii 

následkov útoku 

- nedostatok prostriedkov ku konečnej dekontaminácii 

- problémy s likvidáciou masového postihnutia, nedostatok nemocničných lôžok, 

problémy so zabezpečením bežných prostriedkov nutných pre život obyvateľstva 

/voda, potraviny, hygiena atď./ 

- problémy so zabezpečením života ľudí a zvierat v napadnutej oblasti, kde musí byť 

vyhlásená karanténa 

- problémy s izoláciou chorých, zabezpečenie izolácie kontaktov 

- problémy s likvidáciou psychologických a psychických negat. dôsledkov obyvateľstva  

(panika) 

 

V písomníctve sa uvádza, že pre prípravu a prevenciu eventuálneho teroristického 

napadnutia BBP je potrebné v celom komplexe v mierovom živote realizovať: 

- problematiku nepodceňovať 

- základom je vypracovanie a zabezpečenie plánov činnosti krízového manažmentu 

(legislatívne opatrenia) 
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- zabezpečiť prípravu riadiacich a odborných kádrov (trvalý výcvik) 

- je nutné zabezpečiť interdisciplinárnu spoluprácu, zasahujúcu všetky sektory 

spoločnosti 

- zabezpečiť efektívnu pre – aj postgraduálnu edukáciu lekárov, sestier aj ďalších 

zdravotníckych pracovníkov (laborat. pracovníci, ale aj kuchári atď.) v celej 

problematike 

- v liečbe a likvidácii sú potrebné špeciálne prístupy, ktoré sa v mierovom živote 

nevyskytujú 

- zabezpečiť dostatok materiálnych prostriedkov k rýchlej detekcii, ochrane a likvidácii 

útokov /tieto trvale inovovať/ 

- zabezpečiť dostatok liekov, antibiotík, očkovacích látok, protilátok atď. 

- zabezpečiť trvalú efektívnu prevenciu vzniku infekčných chorôb (trvalé návyky aj 

s propagáciou v školách úradoch atď.) 

- realizovať adekvátny výskum, trvalá analýza literárnych skúseností 

- komplexné osvetové vzdelávania obyvateľstva (aj výcvik v svojpomoci atď.) 

- medzinárodná spolupráca, zvyšovanie kapacity globálnej odpovedi 

Pre zabezpečenie dostatočnej pripravenosti k zvládnutiu celej problematiky 

eventuálneho teroristického napadnutia obyvateľstva ZHN je potrebné do budúcna uvážiť 

realizáciu opatrení ako:  

- stále sa učiť, získavať nové informácie 

- to vyžaduje zriadiť centrá, ktoré by v jednotlivých úsekoch stále sledovali vývoj 

problematiky vo svete s efektívnymi reakciami v našich podmienkach 

- zabezpečiť vytvorenie medicínskych edukačných centier, pre doškoľovanie 

príslušníkov zdravotníctva, polície hasičov, Červeného kríža atď. /najlepšie pri voj. 

nemocniciach so zabezpečením medzinárodnej spolupráce 

- do výuky na vysokých školách, lek. fakultách, zdravotníckych fakultách a stredných 

školách pre školenie zdrav. asistentov zafixovať aj problematiku medicíny katastrof 

- spracovať vytvorenie spoločných guidline (aj medzinárodných) pre celú činnosť 

- s tým súvisí vypracovanie vzorových návrhov pre činnosť zdrav .pracovníkov aj 

ďalších profesií pri vzniku katastrofických situácií za súčasných podmienok / 

spolupráca všetkých zainteresovaných/ 

- zabezpečiť adekvátny výskum – inovácia systémov obrany, nové diagnostické 

prístupy, nové antimikrobialne látky, realizácia prístup na obmedzenie dôsledkov 

paniky atď. 

 

Záverom chceme zdôrazniť, že v súčasnosti je ďaleko jednoduchšie vyrobiť aj použiť 

biologické zbrane, než zabezpečiť všetko, čo by v rámci obrany prispelo k efektívnemu 
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zvládnutiu dôsledkov teroristického ataku. Problematiku nie je potrebné preceňovať, ale 

zásadne chybné by bolo ju podceňovať. Je treba sa zamyslieť nad tým, ako už za mierových 

podmienok pripravovať všetko, čo by mohlo prispieť k likvidácii následkov eventuálneho 

teroristického napadnutia obyvateľstva BBP, ale aj k zvládnutiu katastrofických situácií 

podobného charakteru. 
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ŠPECIFIKÁ PRÁCE ZDRAVOTNÍCKEHO TÍMU PRI ODSTRAŇOVANÍ NÁSLEDKOV 
NAPADNUTIA BIOLOGICKÝMI A CHEMICKÝMI PROSTRIEDKAMI 

Kadučáková H., Květenský J., Lacko A. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
Resume 

V príspevku autori poukazujú na špecifiká práce zdravotníckeho tímu pri odstraňovaní 

následkov napadnutia biologickými a chemickými prostriedkami obyvateľstva, na problémové 

situácie ktoré môžu vzniknúť v postihnutej oblasti a na význam záchranných lokalizačných 

a likvidačných prác integrovaného záchranného systému. Venujú sa otázke aktuálnej 

pripravenosti zdravotníckych pracovníkov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

zasiahnutým osobám a prezentujú projekt na prípravu zdravotníckeho záchranára 

v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť.  

 
Kľúčové slová: 
Terorizmus, Integrovaný záchranný systém, Urgentná zdravotná starostlivosť 

 

Úvod 
Terorizmus predstavuje v súčasnosti veľmi zložitý spoločenský jav, ktorý sa definuje 

ako systematické páchanie násilia s cieľom vyvolať strach, paniku, spôsobiť straty na 

životoch, zdraví a majetku obyvateľstva. Počítať s následkami terorizmu je nevyhnutné 

hlavne v priestoroch so zvýšenou koncentráciou obyvateľstva (mestá, fabriky, metrá,...) 

a tiež v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie obyvateľstva základnými 

potravinovými reťazcami a inými životnými potrebami. Na teroristické útoky sa v súčasnosti 

okrem konvenčných zbraní viac používajú prostriedky obsahujúce chemické, biologické 

a rádioaktívne látky a materiály.  

 

Hlavnou stratégiou ochrany obyvateľstva proti teroristickému napadnutiu je vytvorenie 

komplexu protibiologických, protiepidemických, protiepizootických, organizačných, 

materiálno-technických a finančných opatrení s cieľom minimalizovať následky napadnutia. 

Problematika likvidácie zdravotníckych strát po teroristickom napadnutí je veľmi 

zložitá, čo dokazujú  aj odborné štúdie a informácie odborníkov z napadnutých oblastí, 

pretože teroristické útoky sú charakterizované nasledovnými špecifikami: 
- prichádzajú neočakávane- moment prekvapenia, 

- vyvolávajú atmosféru paniky, depresie, emočného stresu postihnutých /záchranného 

tímu, 

- spôsobujú  kontamináciu vody a potravín,  



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  247

- spôsobujú masový výskyt rôznych druhov postihnutia zdravia obyvateľstva, 

- spôsobujú straty na životoch , 

- čas od použitia prostriedkov až do objavenia sa prvých príznakov je rôzne dlhý; ich 

úmyselné požitie môže byť spočiatku ťažko zistiteľné, 

- mnohé sa môžu ďalej šíriť sekundárne (napr. kvapôčkovou infekciou, priamym 

kontaktom, absorbovaním kožou a sliznicami, alimentárnou cestou a pod.), 

- nebezpečenstvo vzniku epidémie. 

 

Je potrebné zdôrazniť, že rezort zdravotníctva, v zložitých teroristických situáciách 

sám nestačí zabezpečiť likvidáciu vzniknutých zdravotníckych strát. Vláda Slovenskej 

republiky už v mierových podmienkach pripravila Koncepciu krízovej pripravenosti, ktorá 

je riešená z dvoch aspektov: 

1. zachovania zdravotnej bezpečnosti obyvateľstva, 

2. pripravenosti zdravotníctva reagovať na krízové situácie. 

Koncepciu tvorí manažment materiálno-technických, personálnych opatrení, spĺňajúci 

požiadavku odbornosti, rýchlosti a nadväznosti starostlivosti s ohľadom na závažnosť 

situácie a postihnutia zdravia. 

Postup pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je závislý od typu 

agens, od zdravotníckych strát, rozsahu a rozrušenia jednotlivých objektov.   

Nás, ako zdravotníckych pracovníkov zaujíma predovšetkým komplex problémov 

spojených s hromadným narušením zdravia ľudí, ktorí sa v zasiahnutej lokalite nachádzajú 

a všetko, čo súvisí s likvidáciou ich následkov. 

Prioritou záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sú: 

- odborne zdatní zdravotnícky pracovníci a zdravotnícky profilovaní odborníci z radov 

hasičov, policajtov, dobrovoľných pracovníkov Slovenského červeného kríža - 

integrovaný záchranný systém (ďalej len IZS) (príloha č.1) 

- zaistenie priestoru výskytu biologického a chemického ohrozenia a ohraničenie 

ohniska nákazy, 

- vykonanie dekontaminácie (personálu, obetí, techniky, prostredia), 

- zabezpečenie evakuacie – primárnej (zo zóny kontaminácie do zóny dekontaminácie) 

sekundárnej (zo zóny dekontaminácie do bezpečnostnej zóny) 

- zdravotnícka pomoc – záchrana života a zdravia prostredníctvom stabilizácia 

zdravotného stavu:   

• detekcia stavov bezprostredného ohrozenia života - urgentná pomoc (zatavenie 

masívneho krvácania a riešenie akútnych dysrytmií - ABC), 

• detekcia stavov menej významných – včasná pomoc (do 2 hod.), 
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• detekcia stavov poranenia s fyziologickými vitálnymi funkciami – neskorá  pomoc 

(nad 2 hod.), 

• detekcia stavov nezlučiteľných so životom – neprítomnosť vitálnych   funkcií viac 

ako 15 min.(príloha č.2), 

- triedenie (transport) dokumentácia – (príloha č.3) záznam a umiestnenie postihnutých 

a podozrivých osôb do cieľových zdravotníckych zariadení prostredníctvom 

záchrannej zdravotnej služby a výjazdného oddielu vojenskej nemocnice, 

- ochrana zdravia posádok a zdravotníckych zariadení. 

 

Medzi ďalšie úlohy zdravotníctva patria: 

- odber, konzervácia, transport a doručenie vzoriek, materiálu na rýchlu detekciu 

a identifikáciu agens, 

- diagnostika – laboratórna a klinická,  

- zabezpečenie zdravotného dozoru, karantény a izolácie podozrivých osôb, 

- podľa etiológie  uplatnenie operatívno–taktických zvláštnosti pri likvidácii 

zdravotníckych strát,  

- starostlivosť o zomrelých a pozostalých, 

- zvládnutie vzniknutej paniky obyvateľstva a jej následkov, 

- prevencia – zabezpečenie zdravotnej osvety obyvateľstva v ochrane proti 

zámernému vyvolaniu nákaz, 

- vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov hlavne v prvej línii kontaktu, 

- medzinárodná spolupráca. 

 

 V prostredí ktoré bolo zamorené prostriedkami hromadného ničenia je dôležité: 

- predchádzať vzniku rozsiahlym epidémiám/pandémiám, 

- chrániť vodné zdroje, 

- vykonávať hygienicko-epidemiologickú očistu, 

- zabezpečiť chemickú, radiačnú, potravinovú bezpečnosť. 

Takéto zásahy sú väčšinou dlhodobého charakteru a významne sťažujú a komplikujú 

činnosť zdravotníckych pracovníkov. 

 Zdravie postihnutých osôb je často narušené kombinovanými chorobnými stavmi. Tu 

treba venovať priestor aj otázke infekčných chorôb a epidémií, ktoré vznikajú v dôsledku 

celkového oslabenia, vyčerpania, hladu a smädu postihnutých osôb (špecifiká starostlivosti 

o deti, starých ľudí a tehotné ženy), ale aj nepriaznivé enviromentálne podmienky – vietor, 

vlhko, sneh, mráz, horúčava, alebo zamorenie priestoru hmyzom či hlodavcami spôsobujú 

zložitú epidemiologicko-hygienicku situáciu v oblasti napadnutia.  
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Problémom sa stávajú kontaminované potraviny, kontaminová voda (likvidácia), 

zabezpečenie, regulácia spotreby pitnej a úžitkovej vody, ale aj zabezpečenie adekvátneho 

množstva liečiv, najmä očkovacích látok, antidot, antibiotík, chemoterapeutík, diagnostík, 

laboratórnych chemikálií, deratizačných, dezinsekčných, dezinfekčných ochranných 

prostriedkov a materiálu. Zložité sú aj opatrenia pre ochranu zdravia posádok platí tu 

pravidlo „Pozor - ide tu  o riziko pre záchranárov!“(dekontaminácia, náhradné odevy,..) a celý 

rad ďalších problémov. 

 V súvislosti so záchrannými lokalizačnými a likvidačnými prácami následkov 

teroristických situácií je treba venovať priestor aj otázke aktuálnej pripravenosti 

zdravotníckych pracovníkov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zasiahnutým 

a postihnutým osobám. 

 Zdravotnícke reformy na Slovensku, legislatíva EU – Európska stratégia WHO pre 

vzdelávanie v tzv. regulovaných nelekárskych povolaniach – 1998, Mníchovská deklarácia, 

Ľubľanská charta o reforme zdravotníckej starostlivosti a ďalšie normy vytvorili potrebu 

implementovať študijné programy profilované  na prípravu zdravotníckych pracovníkov 

v súvislosti s problematiku organizácie a likvidácie následkov hromadných nešťastí rôzneho 

typu. 

 V súčasnosti sa na lekárskych fakultách a fakultách zdravotníctva etablujú  odbory - 

medicína katastrof a urgentná zdravotná starostlivosť, ktoré sa venujú danej problematike. 

Na zvládanie katastrof je nutné  zamerať aj medicínske odbory epidemiológie, hygieny, 

intenzívnej medicíny, toxikológie.  

Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku pôsobí Katedra 

urgentnej medicíny a vojenského zdravotníctva ktorá pripravila projekt na prípravu 

zdravotníckeho záchranára v trojročnom, bakalárskom študijnom programe Urgentná 

zdravotná starostlivosť.  

Študijný program tvorí teoretická a praktická časť výučby, na výučbe budú 

participovať pedagógovia Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity a Akadémie obrany 

v Liptovskom Mikuláši, odborníci Ústrednej vojenskej nemocnice – BATLS. Štúdium sa 

plánuje  realizovať v dennej a externej forme 

Uplatnenie absolventa v praxi: 
- zdravotnícky záchranár v zložkách IZS, 

- člen dispečingu tiesňového volania, 

- pracovník stanice rýchlej zdravotníckej pomoci, 

- zdravotnícky pracovník na oddeleniach urgentnej a intenzívnej medicíny 

v nemocničných zariadeniach, 

- špeciálne poverený člen hasičského zboru, 

- osobitné jednotky armády SR, 
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- člen –horskej, vodnej, banskej záchrannej služby, 

- pracovník krajských/okresných operačných stredísk, 

- pedagogický, vedecko-výskumný pracovník. 

Štúdium je rozdelené na moduly, v ktorých sa krízové plány, havarijné plány, 

traumatologické plány a plány ochrany obyvateľstva riešia problematiku organizácie 

a likvidácie následkov hromadných nešťastí rôzneho typu, v mierovom živote, pri 

teroristickom napadnutí a v prípade ozbrojeného konfliktu. 

Nevyhnutné je pripomenúť nutnosť úpravy legislatívnych noriem medzi vzdelaním 

a kompetenciami zdravotníckeho záchranára.  

Fakulta v  rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov plánuje realizovať 

štúdium k danej problematike inštitucionalizovanou ale aj neinštitucionalizovanou formou  pre 

všetkých, ktorí majú záujem sa ďalej vzdelávať v danej oblasti.  

V súčasnosti predstavuje terorizmus vážnu hrozbu pre ľudskú civilizáciu len účinný 

boj proti nemu patrí medzi priority na medzinárodnej politickej úrovni. Z toho vyplýva nutnosť 

znovu vytvoriť štruktúry, ktoré by systémovo riešili problematiku ochrany obyvateľstva v 

celom komplexe radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.  
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Príloha 1 Integrovaný záchranný systém  

Spracované podľa (Smiček, 2007, s. 352) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  252

 

 
 

Príloha č. 2 Spracované podľa (Štorek, 2004, s. 11) 
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Príloha 3 Zdravotnícka triediaca karta  
Spracované podľa (Tomko, G. a kol. 2007,s. 431) 
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AKO DOSIAHNUŤ KVALITU PRI POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI? 

Gulášová I.1, Blanáriková I.2 

1Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, Trenčín 
2Ministerstvo zdravotníctva SR 

 
Úvod 

Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa stáva jedným z kľúčových problémov 

v zdravotníckych systémoch vyspelých krajín. Tejto problematike venuje významnú 

pozornosť aj Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), ktorá prijala modifikáciu pôvodnej 

stratégie Zdravie pre všetkých do roku 2000 ako politiku pre európsky región Zdravie pre 

všetkých v 21. storočí. 

Čo rozumieme pod pojmom kvalita starostlivosti ? 
Za kvalitnú starostlivosť je možné považovať takú starostlivosť, ktorá je: 

- účinná vzhľadom na zdravotný stav pacienta 

- pacientom pozitívne prijatá 

- adekvátna z hľadiska najlepšieho možného využitia zdrojov 

Poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti podmieňuje kvalitná ošetrovateľská prax 

a jej miesto v systéme zdravotnej starostlivosti. 

Základné predpoklady kvalitnej ošetrovateľskej  praxe: 
- v krajine, resp. v konkrétnom zdravotníckom zariadení existuje jasná koncepcia 

ošetrovateľstva 

- ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje metódou ošetrovateľského procesu 

- starostlivosť je odvodená od potrieb pacienta/klienta 

- práca ošetrovateľského personálu je tímová 

- ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe najnovších vedeckých 

poznatkov 

- do ošetrovateľskej starostlivosti sú zapojení pacienti/klienti, rodinní príslušníci 

- existuje medziodborová spolupráca 

- ošetrovateľský personál dodržuje profesionálny etický kódex (Pešek, 2003). 

S kvalitou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti veľmi úzko súvisí i Etický kódex 
sestry 

- etický kódex sestry vyjadruje základné ciele a hodnoty ošetrovateľského povolania. 

Ak sa niekto stane sestrou, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať 

hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe, 
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- kódex informuje sestry aj spoločnosť o profesionálnych očakávaniach 

a požiadavkách, ktoré zodpovedajú etickým normám ošetrovateľského povolania. 

 

Vyplývajúc z etického kódexu sestier, sestry majú 4 základné zodpovednosti: 
- podporovať zdravie 

- predchádzať chorobám 

- obnovovať a udržiavať zdravie 

- zmierňovať utrpenie 

 

Pri svojom rozhodovaní o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou 

ošetrovateľského procesu zvažujú sestry dôsledky pre klienta – pacienta, rodinu 
a komunitu a všeobecné etické a morálne princípy, z ktorých vyplývajú etické princípy 
ošetrovateľstva. 
 

Najzákladnejšie  etické princípy uplatňované v práci sestry: 
- úcta k človeku a rešpekt k ľudskému životu 

- autonómia – sebaurčenie jednotlivca 

- konanie dobra 

- vyhýbanie sa spôsobeniu škody 

- zachovávanie mlčanlivosti 

- pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom 

 
Etický kódex sestry 

1. Sestra si váži ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť každého jednotlivca ako 

jedinečnej ľudskej bytosti, akceptuje klienta – pacienta v jeho zdravotnej situácii a 

poskytuje mu ošetrovateľskú starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu, 

rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a politické 

presvedčenie. 
2. Sestra ochraňuje právo klienta na súkromie tak, že uvážene chráni informácie 

dôverného charakteru. Povinnosti mlčanlivosti môže byť zbavená, ak dá klient – 

pacient na to výslovný súhlas alebo ak to zákon ustanovuje. 
3. Sestra koná tak, aby ochránila klienta v prípadoch, keď je zdravotná starostlivosť 

a bezpečnosť klienta ohrozená nekompetentným, neetickým alebo nezákonným 

konaním niektorého člena zdravotníckeho tímu alebo inej osoby. 
4. Sestra je povinná sústavne prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické 

zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  258

vedeckými poznatkami v ošetrovateľstve a v ďalších vedeckých disciplínach 

súvisiacich s ošetrovateľstvom. 
5. Sestra je osobne zodpovedná za ošetrovateľské rozhodnutia a výkony, ktoré 

vykonáva samostatne alebo v spolupráci s lekárom. 
6. Sestra zodpovedá za profesionálnu kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti. Zúčastňuje 

sa na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem (štandardov) ošetrovateľstva. 
7. Sestra pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bola poverená zdravotníckymi 

pracovníkmi, je oprávnená ich prijať len vtedy, ak si je istá, že je spôsobilá na ich 

výkon z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností. 

Rovnako musí postupovať pri delegovaní ošetrovateľských úkonov na iné osoby. 
8. Sestra sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju teoretickej základne 

ošetrovateľstva, ako aj na aplikácii vedeckých poznatkov do ošetrovateľskej praxe. 
9. Sestra sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých 

pracovných podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality ošetrovateľskej starostlivosti. 
10. Sestra  sa podieľa na výchove verejnosti k zdravému spôsobu života, podpore a 

udržiavaní zdravia a na ochrane verejnosti pred nesprávnymi starostlivosti. 
11. Sestra spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi a s inými pracovníkmi v 

zdravotníctve, s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy 

a s občianskou verejnosťou pri rozvoji a zjednocovaná úsilia spoločnosti 

o uspokojovanie zdravotníckych potrieb obyvateľstva (Barettová, Berlingová, 1997). 

Aký je najvhodnejší prístup k zabezpečeniu kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti?  

Systémový prístup k zabezpečeniu kvality starostlivosti 
Zabezpečenie kvality starostlivosti predstavuje kontinuálny proces, ktorého cieľom je 

zlepšovať kvalitu starostlivosti. 

Filozofia systému kvality sa zakladá na pochopení že: 
- každá práca je procesom 

- každý proces je sústava vzájomne súvisiacich zdrojov činností potrebných na 

transformáciu vstupov na výstupy (Pešek, 2003). 

Úspech kvality ošetrovateľskej starostlivosti nespočíva v čiastkových a náhodných aktivitách, 

ale je založený na systémovom prístupe so zahrnutím všetkých prvkov kvality, potrebných na 

ich zabezpečenie. Systémový prístup predstavuje kontinuálny proces, cieľovo zameraný na 

zlepšenie kvality. 

Štandardizácia 
Kvalitná starostlivosť sa spravidla vyjadruje v štandardoch. Proces vytvárania štandardov 

základných prvkov kvality (štruktúry, procesu a výsledku) a terminológie sa nazýva 

štandardizácia. 
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Uvedieme základné dôvody štandardizácie poskytovanej ošetrovateľskej 
starostlivosti: 

- zabezpečenie kvality 

- efektivita 

- znižovanie nákladov 

- jasné vymedzenie ošetrovateľskej praxe 
 

Základné prvky podieľajúce sa a tvoriace úroveň kvality poskytovanej ošetrovateľskej 
starostlivosti: 

− štruktúra – zahŕňa zdroje materiálne, finančné, personálne, administratívne 

(legislatíva) a podobne, 

− proces – zahŕňa konkrétne činnosti, spôsoby a prístupy v poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti. Proces je vyjadrením vzťahov a aktivít medzi 

poskytovateľom a prijímateľom starostlivosti, 

− výsledok - sú to zadefinované vzájomné očakávania, ku ktorým spoločne smerujeme 

(Musilová, 1993). 
 

Terminológia používaná v tejto súvislosti: 
- ošetrovateľské diagnózy – NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 

- ošetrovateľské intervencie – NIC (Nursing Interventions Clasification) 

- ošetrovateľské výsledky – NOC (Nursing Outcomes Clasification) 
 

Uvedené aspekty kvality (štruktúra, proces, výsledok) popísal Donabedian, ktorý 

vychádzal z predpokladu, že adekvátna štruktúra zvyšuje pravdepodobnosť adekvátneho 

výsledku. 

Podľa Donabediana je pojem štandard presne popísaný ako kvantitatívna či kvalitatívna 

úroveň starostlivosti, ktorá sa v danom okamihu alebo v čase považuje za výraz 
dobrej kvality starostlivosti (Mugnussonová, Goodingová, 1997). 
 

Pretože spôsob starostlivosti je presne popísaný, možno ho považovať tiež za 
vodidlo, podľa ktorého môžeme starostlivosť: 

- poskytovať,  

- preverovať  

-  hodnotiť, či ošetrovateľské činnosti zodpovedajú požadovanej úrovni. 

Štandard určuje: 
- minimálnu úroveň prijateľného výkonu ošetrovateľskej starostlivosti alebo jej 

výsledku 
- vynikajúcu úroveň poskytnutej starostlivosti alebo jej výsledku  
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- rozsah - (hornú a dolnú) hranicu prijateľnej úrovne poskytnutej starostlivosti alebo jej 

výsledok (Alexanderová, 1997). 

 

Štandardy tiež vymedzujú  

- rozsah a obsahovú náplň činnosti sestry,  

- kompetenčné vzťahy, miesto pôsobenia sestry,  

- etické a vzdelávacie kritériá jej práce.  

Súhrnne možno povedať, že štandard určuje, čo je ukazovateľom (znakom kvality 

ošetrovateľskej starostlivosti). 

Ošetrovateľské štandardy majú svoj vývoj a menia sa až do podoby uceleného 

systému zabezpečujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Majú byť založené na 
spoločných výsledkoch vedy, techniky a praxe.  
Nikdy by sme nemali poskytovať starostlivosť pod minimálnu úroveň štandardu, pretože 

poskytovaná starostlivosť sa stáva rizikovou a môže ohroziť zdravotný stav pacienta !!! 

 

Záver 
Primeraná, dostatočná a včasná informovanosť pacientov v priebehu hospitalizácie je 

jednou z podmienok kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti (Farkašová, 2001) . 

Rizikom laických informácií býva ich nepravdivosť, skreslenie skutočnosti. Dôsledkom môže 

byť neprimerané správanie a konanie pacienta, napríklad  pokus o stanovenie diagnózy, 

samoterapia, neskoré vyhľadávanie odbornej pomoci a podobne. 

Zo všetkých zdravotníckych pracovníkov najviac času trávi s pacientom sestra. 

Paradoxom však je, že práve časový deficit v jej práci je najčastejšou príčinou nedostatočnej 

informovanosti pacienta. 

Sestra môže pacientovi poskytnúť informácie iba v rámci svojich kompetencií – 

o jeho príprave na vyšetrenia, odbery, zákroky, o ich trvaní a priebehu, o starostlivosti po 

operácii, vyšetreniach, zákrokoch, o spôsobe spolupráce, o diétnom a pohybovom režime 

a podobne.  

Sestra nesmie pacientovi ani rodinným príslušníkom poskytovať informácie o jeho 

zdravotnom stave, konkrétnej diagnóze, liečebných postupoch a prognóze ochorenia – toto 

patrí výlučne do kompetencií lekára. 

Pri poskytovaní informácií chorému rešpektuje jeho vek, závažnosť ochorenia, momentálny 

zdravotný stav, úroveň adaptácie na ochorenie a hospitalizáciu, trvanie ochorenia, 

momentálne emócie, osobnostné črty a vitalitu, intelekt a pod. Nezanedbateľnú úlohu 

zohráva aj priestor (kde pacientovi poskytujeme informácie) a čas (voľba vhodného času). 
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Ak má pacient informácie pochopiť, sestra ich musí podať jasne, zreteľne, logicky 

ucelene, pravdivo, jednoznačne, konkrétne, jednoducho, bez použitia odborných termínov 

a v primeranom množstve. Mala by vybrať aj vhodný čas. 

Sestra by sa mala riadiť zásadou „noli noce“ – nikdy neškodiť, pretože 
nevhodne podané informácie môžu pacientovi ublížiť. 

Veľká väčšina pacientov považuje ošetrovateľskú starostlivosť za kvalitnú najmä 

vtedy, ak mu sestra venuje dostatok času, dá mu možnosť vyrozprávať sa, vypočuje si ho. 

Vstup sestry do ošetrovateľského povolania znamená začiatok dlhej a náročnej cesty 

profesionálneho i osobného dozrievania. 

Takmer každý človek má osobné skúsenosti s medicínou, so zdravotníctvom a s 

ošetrovateľskou starostlivosťou. Každý z nás je aktuálnym alebo potencionálnym pacientom. 

Starostlivosť o zdravie, jeho prinavracanie po chorobe a účinná a humánna starostlivosť 

o chorých patria a vždy budú patriť k prvoradým záujmom každej demokratickej spoločnosti. 

Život a zdravie sa právom zaraďujú medzi základné a najvýznamnejšie hodnoty v každej 

vyspelej a civilizovanej spoločnosti. 
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CHEMICKÝ TERORIZMUS, PRINCÍPY PREDLEKÁRSKEJ 
A PRVEJ LEKÁRSKEJ POMOCI 

Osina O., Benčo Ľ., Lacko A., Květenský J., Kadučáková H. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
Súhrn 
 Autori v práci uvádzajú niektoré základné princípy zdravotníckej starostlivosti po 

útoku chemickými zbraňami alebo úniku väčšieho množstva toxických látok pri priemyslovej 

havárii. 

 Základným princípom záchrany maximálneho počtu zasiahnutých je rýchle a kvalitné 

poskytnutie prvej pomoci, včítane antidotovej liečby, bezodkladná informácia všetkých 

zložiek integrovaného záchranného systému o druhu a množstve použitej látky. Podľa 

závažnosti intoxikácie a druhu použitej látky musí na poskytnutú prvú pomoc musí 

naväzovať špecializovaná liečba na oddeleniach intenzívnej medicíny. 

 
Kľúčové slová: Teroristický útok. Chemické zbrane. Zdravotnícke zabezpečenie. 
 
Resume  
 The authors report about some principles of first medical aid in case of chemical 

terrorist attacks or leakage of large amount of toxic substances during the chemical accident. 

 The first step in saving the maximal number of affected victims is quick and high-

quality first-aid including administration of antidotes and quick inform all parts of integrated 

rescue system concerning to type of used toxic substances. 

 The special treatment hast to continue according to type and seriousness of 

intoxication on the department of intensive medicine.   

 
Key words: Terrorist attack. Chemical weapons. Medical service 

 
Úvod 
 Ohrozenie Slovenskej republiky teroristickými útokmi je potrebné považovať za reálnu 

hrozbu porovnateľnú s ostatnými štátmi Európskej únie. Rastúci turistický ruch, vstup SR do 

Schengenského priestoru, prítomnosť cudzincov mnohých národností na území SR ako 

i zastupiteľských úradov nás nútia venovať tejto problematike stálu pozornosť najmä preto, 

že občania štátov, ktoré sú hlavnými teroristickými cieľmi sa môžu stať obeťami útokov i na 

našom území.  

Teroristický útok chemickými zbraňami alebo rozsiahlejšia technologická havária 

spôsobená teroristickým útokom na chemickú prevádzku alebo prepravné prostriedky, kedy 
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môže dôjsť k uvoľneniu väčšieho množstva toxických chemických látok (TCHL) zasahujú 

hlboko do života celej spoločnosti. Pre obe je spoločný náhly a neočakávaný začiatok, 

pričom veľmi pravdepodobne vznikne výrazná disproporcia medzi potrebou a možnosťami 

záchranných zložiek, ktoré nebudú mať dostatok prostriedkov a informácií o druhu, množstve 

a toxikologických vlastnostiach uvoľnených látok.  

Pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti obyvateľstva pred teroristickými útokmi je 

potrebné, aby všetky zložky integrovaného záchranného systému poznali základné znaky 

svedčiace pre použitie chemických látok, základné symptómy intoxikácie a poskytovanie 

prvej pomoci.  

 
Ciele a možnosti teroristických útokov TCHL 
 Prostredníctvom teroristických útokov sa snažia rôzne teroristické organizácie, 

skupiny alebo jednotlivci vyvolať čo najsilnejšiu odozvu v spoločnosti a tým dosiahnuť rôzne 

ciele. Snaha teroristov o čo najdramatickejšie následky útoku nám umožňuje vytipovať 

priestory a objekty spĺňajúce tento predpoklad. Ide hlavne o priestory s  veľkou 

koncentráciou obyvateľstva, kde výsledky útoku vyvolajú rozsiahlu paniku, narušenie 

infraštruktúry alebo kolaps záchranných systémov včítane zdravotníctva.  

 Chemické zbrane pomerne dobre spĺňajú uvedené kritériá, ich použitie vo voľnom 

priestore však z teroristického hľadiska nie je príliš efektívne. Vo vonkajšom priestore môže 

byť účinok znížený teplotou pri výbuchu, poveternostnými podmienkami, smerom vetra apod. 

Priame použitie chemických zbraní sa teda dá skôr očakávať v uzatvorených priestoroch ako 

sú napr. podzemné dráhy, športové haly,  budovy štátnych a verejných inštitúcií, obchodné 

centrá a pod.  Uvoľnenie toxických látok pri cielene spôsobenom výbuchu v chemickej 

prevádzke s následným uvoľnením veľkého množstva rôznych toxických látok môže mať 

katastrofické dôsledky. O závažnosti tejto hrozby svedčí napr. technologická havária v 

indickom Bhopale (1984), kedy v dôsledku úniku metylizokyanátu bolo zasiahnutých viac ako 

50 000 osôb, z ktorých približne 2800 zomrelo. 

Možnosti výroby TCHL, ich účinky a spôsoby použitia umožňujú vytipovať 

pravdepodobné látky, ktoré môžu byť použité pri teroristickom útoku. Z týchto skutočností, 

ako i z pohľadu zapadajúceho do rámca teroristického myslenia sú najdôležitejšie 

nervovoparalytické látky. Nedá sa však vylúčiť ani použitie dusivých alebo všeobecne 

jedovatých látok. 

 
Organizácia a riadenie zdravotníckeho zabezpečenia po útoku TCHL 
 Po nahlásení teroristického útoku alebo technologickej havárie na dispečing 

integrovaného záchranného systému, budú na miesto nešťastia okamžite vyslané všetky 

dostupné zložky miestneho záchranného systému (hasiči, polícia, rýchla zdravotná služba), 
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s určitým časovým odstupom v závislosti na lokalite útoku alebo havárie, prídu pohotovostné 

zložky civilnej ochrany. Pri príchode na miesto nešťastia sa záchranári pravdepodobne 

stretnú s panikou a všeobecným chaosom.  

Z pohotovostných zložiek integrovaného záchranného systému v našich 

podmienkach jedine hasičský a záchranný zbor disponuje prostriedkami, ktoré bezodkladne 

umožňujú priamy vstup do kontaminovaného priestoru. Vzhľadom k tomu, že bezprostredne 

po nešťastí nebude vytýčený kontaminovaný priestor sa dá predpokladať, že i nechránené 

zložky záchranného systému t.j. polícia a zdravotníci vstúpia do zamoreného priestoru 

a môže u nich dôjsť ku kontaminácii a rôzne závažným intoxikáciám. Už od tohto momentu 

je nesmierne dôležité, aby predovšetkým polícia usmerňovala dopravu a zabezpečila voľný 

prejazd záchranných a zdravotníckych vozidiel.  

 Poskytovanie predlekárskej a lekárskej prvej pomoci po teroristickom útoku je 

komplex činností, ktoré je v zásade možné rozdeliť na všeobecné a špecifické opatrenia.  

  

Všeobecné a špecifické poskytovanie predlekárskej a lekárskej prvej povmoci 
 Všeobecné opatrenia sa musia aplikovať v každej situácii bez ohľadu na druh 

uvolnenej chemickej látky. Prvoradé je zabránenenie ďalšiemu prieniku látky do organizmu 

exponovaných osôb. Exponované osoby schopné pohybu by mali bezodkladne opustiť 

zamorený priestor, pričom môžu použiť improvizované ochranné pomôcky napr. dýchať cez 

navlhčnú vreckovku, odkrytú kožu chrániť plastovými vreckami a pod. Po opustení 

zamoreného priestoru by sa mali zhormaždiť na vyčlenenom mieste, kde by mali byť 

dekontaminované, lekársky vyšetrené, zaevidované a v prípade prepustenia do domácej 

starostlivosti poučené o možných neskoršícvh príznakoch intoxikácie a miestach následnej 

liečby.  

 Osoby neschopné samostatného pohybu alebo v rôznom stupni poruchy vedomia 

musia byť vynesené zo zamoreného priestoru na nosítkach. Záchranári vstupujúci do 

kontaminovaného priestoru musia byť v ochraných maskách a protichemických odevoch. 

Mali by mať k dispozícii ochranné masky, ktoré v prípade potreby môžu nasadiť zasiahnutým 

osobám. Veliteľ zásahu by mal určiť priestor a líniu, na ktorej budú vynesené osoby 

odovzdané dekontamonačnej skupine, resp. záchrannému zdravotníckemu tímu. 

 Špecifické opatrenia budú vo veľkej miere závislé od skutočnosti či na základe 

symptómov alebo analýz je možné zistiť druh použitej chemickej látky. V kažodm prípade 

prvoradá je rýchla základná diagnostika a posúdenie základných životných funkcií 

s prípadným zahájením kardiopulomocerebrálnej resuscitácie a okamžité podanie antidota 

pri intoxikácii známou látkou. Práve poskytnutie odpovedajúce antidotovej liečby môže byť 

v našich podmienkach veľkým problémom, pretože väčšina staníc RZP nedisponuje ich 

dostatočným množstvom. 
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 K takejto situácii môže dôjsť po použití organofosfátov, ktorých základným 

mechanizmom účinku je blokáda enzýmu acetylcholínesterázy s vystupňovaním symptómov 

dráždenia autonómneho a centrálneho nervového systému, pričom extrémne vystupňovaná 

hypersekrécia predovšetkým v horných dýchacích cestách je najčastejšou príčinou úmrtia. 

Podanie Atropínu súčasne s reaktivátormi acetylcholínesterázy sú v tomto prípade život 

zachraňujúce úkony. Liečba ľahkých intoxikácií je možná i ambulantne s následným 

ambulantným sledovaním. Stredne ťažké a ťažké intoxikácie však vždy vyžadujú 

hospitalizáciu a intenzívnu liečbu na jednotkách intenzívnej starsotlivosti.  

 Teroristické uvoľnenie chlóru alebo použitie dusivých látok napr. fosgénu spôsobuje 

intoxikáciu celého organizmu. Prvotné a najvýznamnejšie zmeny vedúce k úmrtiam sú však 

v respiračnom systéme. Po inhalácii fosgénu je patologický efekt spôsobený účinkom HCl 

vznikajúca v pľúcnych alveoloch pri hydrolýze fosgénu. Výsledkom tohto procesu je rozvoj 

pľúcneho edému s rôznou dobou latencie a ťažké poškodenie bronchiolárneho epitelu 

s následným úmrtím. V týchto prípadoch je liečba symptomatická a životy je môže zachrániť 

napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu trvajúcu niekoľko dní.     

 
Záver 
 Kvalitná teoretická, ale predovšetkým praktická príprava a koordinácia činností 

integrovných záchranných systémov na zvládnutie následkov teroristických útokov 

chemickými zbraňami je rozhodujúcim momentom pre maximálne zníženie počtu obetí. 

 Nedávne udalosti na pošte v bratislavskej Petržalke, kedy bol doposiaľ neznámym 

páchateľom uvoľnený fosgén, však svedčia o tom, že v tejto oblasti pretrvávajú pomerne 

veľké nedostatky týkajúce sa predovšetkým vzájomnej koordinácie jednotlivých zložiek 

integrovaného záchranního systému.  

 Reálna situácia v zdravotníckych záchrannýcha systémoch a nemocniciachskôr 

ukazuje, že pripravenosť zdravtníckych tímov a ich vybavenie na eventualitu teroristického 

útoku chemickými zbraňami má skôr deklaratívny ako reálny základ.  

 Vývoj ľudskej spoločnosti poznačenej priepastnými kultúrnymi a sociálno-

ekonomickými rozdielmi, ukazuje, že možnosti teroristického útoku chamickými zbraňami 

musíme naďalej venovať pozornosť a stále skvalitňovať pripravenosť všetkých zložiek 

integrovaného záchranného systému, personálu a vybavenia nemocníc. Traumatologické 

plány nemocníc by mali byť fungujúcim systémom zabezpečujúcim širokú a kvalifikovanú 

ochranu obyvateľstva pred akýmkoľvek druhom napadnutia, vrátane chemického. 
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MIMONEMOCNIČNÁ STAROSTLIVOSŤ 
Repiská L., Bakošová B. 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nitra 

 

Súhrn 
Nové reformy zdravotnej starostlivosti si vyžadujú  skrátenie doby hospitalizácie 

pacientov, čo znamená významnú ekonomickú úsporu a efektívnejšie využitie financií na  

zlepšenie zdravia obyvateľstva. Mimonemocničná starostlivosť je starostlivosť o pacienta 

v jeho prirodzenom prostredí. Predkladáme naše zistenia o ekonomických dopadoch na 

domácu starostlivosť u klientky po operácii mozgu a finančných nákladoch rodiny na jej 

ošetrovanie. 

 

Kľúčové slová: Mimonemocničná starostlivosť. ADOS. Ekonomické náklady. 

 

Úvod 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je samostatná funkčná 

jednotka, patrí do ambulantnej primárnej starostlivosti, poskytuje komplexnú ošetrovateľskú 

starostlivosť jednotlivcom, rodinám alebo skupinám v prirodzenom sociálnom prostredí. 

Misconiová (1994) ju charakterizuje nasledovne: „Komplexná domáca starostlivosť je 

najoptimálnejšia, najefektívnejšia, humánna, kvalitná, efektívna, ekonomická, maximálne 

dostupná, integrovaná forma starostlivosti poskytovaná individuálne klientovi na základe 

holistického chápania v jeho vlastnom sociálnom prostredí s podporou komunity, 

s rešpektovaním ľudských práv, pri využití zostávajúcich potenciálov klienta a začlenenia  

rodinných príslušníkov alebo blízkych do multidisciplinárneho tímu ADOS poskytujúceho 

indikovanú domácu starostlivosť a vzájomnú aktívnu pomoc“ (Hanzlíková et al, 2005). Ide 

o starostlivosť po skončení ústavnej liečby (doliečovanie), o akútne chorých bez potreby 

hospitalizácie, o chronických chorých a o pacientov v terminálnom štádiu.  
 

Skracovanie doby hospitalizácie si vyžiadali aj budovanie mimonemocničných  

zariadení, ktoré budú poskytovať adekvátnu starostlivosť o pacientov, prepustených 

z nemocničného liečenia. Mimonemocničná starostlivosť sa delí na:  

1. zdravotnícke služby – agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilný hospic  

a dom  ošetrovateľskej starostlivosti. Táto forma starostlivosti je financovaná zo 

zdravotnej poisťovni. 

2. sociálne služby – opatrovateľská starostlivosť, monitorovanie a signalizácia potreby 

pomoci (SOS služba), dom sociálnych služieb, domov dôchodcov, zariadenie 
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chráneného bývania a zariadenia opatrovateľskej služby. Tieto služby sú financované 

z rozpočtov a od klientov (Vnenčáková et al, 2006). 

Narastajúci počet starších ľudí (starnutie populácie) nás núti pristupovať 

k požiadavkám klientov s individuálnou starostlivosťou: 

- narastajúce požiadavky na integritu (celistvosť) systému 

- požiadavky na komplexnosť služieb 

- veľký dôkaz je kladený na starostlivosť v domácom prirodzenom prostredí klienta   

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje pacientovi na základe indikácie 

lekára primárnej starostlivosti. Lekár primárnej starostlivosti ju indikuje na  

a) základe zdravotného stavu pacienta, alebo 

b) na návrh lekára  špecialistu, alebo  

c) na návrh ošetrujúceho lekára lôžkového zdravotníckeho zariadenia. 

Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra 

s odbornou spôsobilosťou podľa odborného predpisu² metódou ošetrovateľského procesu 

v rámci ošetrovateľskej praxe“ (Zákon č. 576/2004). Je určená pacientom všetkých vekových 

skupín, ktorých choroba vyžaduje pravidelné odborné ošetrenie alebo rehabilitáciu. Taktiež 

je určená pre tých, ktorí nemusia byť hospitalizovaní, ale ich akútny zdravotný stav im 

nedovoľuje návštevy zdravotníckeho zariadenia. Cieľom starostlivosti o pacienta v ADOS je 

zlepšiť kvalitu jeho života, naplniť jeho fyzické, psychické a sociálne aktivity, jeho potreby. 

Dôležité je naučiť ho adaptovať sa na zmenenú životnú situáciu v dôsledku zmeny 

zdravotného stavu a pomôcť rodine zabezpečiť čo najkvalitnejší život ich blízkeho . 
 
Výsledky prieskumu 

Na základe našej niekoľkoročnej manažérskej práci v ADOS sme posúdili výhody 

a nevýhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pokúsili sme sa na jednom prípade 

zhodnotiť ekonomické náklady na ošetrovateľskú starostlivosť. Porovnali sme náklady rodiny 

počas pobytu v nemocnici a v domácej starostlivosti, ktorú zabezpečovala naša ADOS. 

Podotýkame, že sme zhodnotili iba materiálne náklady rodiny na ošetrovanie, bez ostatných 

nákladov v nemocnici. 

Kazuistika 
Pani Anna, 77 ročná pacientka, prepustená do domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

S diagnózami: Tumor mozgu, T l. sin, stav po reoperácii rany a plastike dury pre hnisanie 

v operačnej rane (26.10.2005), stav po kraniotómii a totálnej extirpácii tumoru (10.10.2006), 

stav po operácii aneuryzmy abdominálnej aorta (február 2005). 

Diagnostický záver: 

• Organický apalický psychosyndróm 

• Imobilizačný syndróm 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  268

• Dehydratácia, Kachexia 

• Inkontinentio dual, Uroinfekt v ATB liečbe 

• Rozsiahle dekubity 

 

V nasledujúcej  tabuľke a v grafe prezentujeme náklady rodiny na  ošetrovateľskú 

starostlivosť počas  ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej  ADOS Repiská. 

 
Graf  1  Náklady na ošetrovanie od 1.1.2006 do 31.7. 2006 

 

Po prepustení do domáceho liečenia bola klientka ošetrovaná ADOS Repiská. 

Prepočítali sme materiálne náklady rodiny klientky za obdobie január až júl 2005, v ktorom  

ADOS Repiská poskytovala domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Vzhľadom k tomu, že 

Zdravotné poisťovne na Slovensku uhrádzajú ADOS iba ošetrenie klienta /konkrétne 

vykazované výkony/ a neuhradia aj potrebný materiál na jeho vykonanie, musia si klienti 

všetko kupovať za vlastné prostriedky. V porovnaní s Českou republikou, kde poisťovne 

okrem materiálu uhrádzajú aj cestovné  náklady, na Slovensku musí ADOS hospodáriť veľmi 

obozretne, aby na nevyhnutné cestovné náklady financie ušetrila. Na tejto kazuistike klientky 

chceme poukázať, s akými finančnými položkami musí  rodina počítať, ak sa ukončí 

nemocničný pobyt, ktorý je hradený zdravotnou poisťovňou a chce svojej príbuznej 

zabezpečiť kvalitný život aj po prekonaní ťažkých operácií. 

I keď finančné výdavky za mesiac január až marec 2005 presahovali sumu nad 

5 000.- Sk, pri kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti postupne klesali a v júli presiahli niečo 

nad 1 000.-Sk. Rodina vyžadovala čo najkvalitnejšiu ošetrovateľskú starostlivosť a bola 

ochotná financovať pre svoju matku akékoľvek pomôcky, len aby mala čo najkvalitnejší život, 

i keď ide o veľmi ťažké ochorenie. Klientka v súčasnej dobe má vyliečené všetky veľké rany, 
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až na dva malé dekubity: na pravom trochantery o priemere 3x2x0,5 cm a ľavom trochantery 

o priemere 2x2x0,3cm, ktoré sa postupne hoja a nespôsobujú jej žiadne problémy. 

Tabuľka č. 1 Materiálne náklady rodiny na ošetrovanie ADOS za mesiace január – júl 2005 

 január  február  marec  apríl   máj jún júl spolu 

Liečivá/Masti    379,- 1.682,- 1.458,- 403,50 753,- 838,- 150,-  

Lieky/Vitamíny 1.559,-    714,-   326,-  201,- 191,- 948,- 440,-  

Obväzový 
materiál 

1.729,- 1.687,- 2.231,- 587,50 850,- 193,- 250,-  

Hygienické 
potreby/zdravotné 
pomôcky 

1.610,-    972,- 1.119,- 1.155,-   904,50 1.053,- 309,- 

 

 

spolu 5.277,- 5.055,- 5.134,- 2.347,- 2.698,50 3.032,- 1.149,- 24692,50

 

Záver 
Na záver môžeme konštatovať, že hospitalizácia pacienta je obmedzená 

financovaním zo strany zdravotnej poisťovne a  po prepustení domov môže byť ošetrovaný 

cestou ADOS, pretože mimonemocničná starostlivosť je výhodná pre pacienta, ktorý je  

v známom domácom prostredí, má pocit bezpečia a istota a uspokojenie všetkých potrieb zo 

strany svojich príbuzných. V našom príspevku poukazujeme aj na nevýhody, ktoré spočívajú 

vo vysokých finančných nákladoch rodiny na nákup materiálu, pretože ich zdravotné 

poisťovne na Slovensku neposkytujú. Asociácia ADOS pri Slovenskej komore sestier 

a pôrodných asistentiek apeluje na zdravotné poisťovne, aby bolo možné predpisovať 

potrebný materiál aj na ošetrovanie či praktickými lekármi alebo manažérkami ADOS, 

a nielen vykonanie ošetrovateľských činností. Rovnako apeluje aj na uhrádzanie cestovných 

nákladov, pretože tieto tvoria obrovské výdavky z hospodárenia ADOS. 
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SESTRA V SÚČASNEJ RESUSCITAČNEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 
Gondárová-Vyhničková H., Pilková O., Matejová M. 

NsP L. N. Jégeho Dolný Kubín, OAIM 

 

Súčasnosť – začiatok 21. storočia. Vstúpila do neho aj sestra resuscitačnej 

a intenzívnej starostlivosti (RIS). Pozrime sa, aká sestra je to. Vychádzať budeme 

z vlastných skúseností, ktoré doplníme informáciami z viacerých publikovaných prác 

a odborných zdrojov.  

Sestra v RIS za posledné necelé dve desaťročia prijala mnoho zmien:  

- novú filozofiu svojej práce, 

- koncepciu vedného odboru ošetrovateľstvo, 

- prácu metódou ošetrovateľského procesu (OšP), 

- ošetrovateľskú dokumentáciu (OšD), 

- nové informačné médiá, 

- nový systém vzdelávania, 

- prácu s novými medicínskymi diagnostickými, monitorovacími a terapeutickými 

prístrojmi. 

Čím jej prináleží pomenovanie nositeľka zmien.  

Vo svojej práci metódou OšP sa postupne zhostila viacerých rolí. Jej činnosť pri 

pacientovi so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami budeme charakterizovať prostredníctvom 

týchto rolí (1). 

 

Sestra – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti. 
Ak má pacient zlyhávajúce vitálne funkcie, tak je v značnej miere závislý od 

starostlivosti inej osoby - sestry. Vzdelanej, skúsenej, pohotovo reagujúcej na rôzne akútne 

situácie. Ale tiež empatickej, citlivej, vzbudzujúcej dôveru a pocit bezpečia. Túto rolu skôr 

nazveme ako poskytovateľka špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej 

s holistickým prístupom k pacientovi ako k bio-psycho-sociálno-spirituálnej bytosti. 

Vychádzajúc z jeho potrieb. 

Patríme k sestrám pracujúcim v RIS tretie desaťročie. Spočiatku sme tiež mali 

odmietavé postoje k práci metódou ošetrovateľského procesu. Pýtali sme sa: K čomu je to 

dobré? Postupne sme prichádzali na to, že je to potrebný spôsob našej práce. Značne 

odmietavé stanovisko sa mierni. Príčiny odmietania sú zrovnateľné s výsledkami analýzy 

výskumnej štúdie, ktoré uverejnila docentka Gulášová (4).  

Plne súhlasíme s odpoveďami sestier pri lôžku i vedúcich sestier, ktoré dostala 

doktorka Šebeková od 1300 účastníčok prieskumu v 23 nemocniciach SR (rok 2004) aj na 

otázku: „Čo treba urobiť, aby bolo možné realizovať OšP v praxi tak, ako sa to učíme 
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v školách?“ Odpovede hovoria o potrebe zmeny systému práce, činností, OšD, normatívov, 

organizácie, kompetencií, reálnych podmienok...(11). 

 

Sestra – edukátorka. 
Uvedomujeme si, že nedostatok vymedzených vedomostí a informácií je problém, 

ktorého riešenie spadá do kompetencie a náplne práce sestry. Na našom oddelení sú to 

dennodenné edukácie o zladení pacienta s prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu, o spôsobe 

účinného odkašľania pri operačnej rane v oblasti brucha, o vhodnom spôsobe zmeny polohy, 

o režime oddelenia, manažmente návštev. Ak hovoríme o dennodennej edukácii, doplníme, 

že aj opakovanej – značná časť pacientov má kvantitatívne i kvalitatívne poruchy vedomia. 

Zvykáme si pravidelne robiť o edukácii záznam. Postupne vypracúvame štandardy edukácie 

pacienta. Ale aj príbuzných. Jeden „dlhodobý“ štandard prípravy pacienta s umelou pľúcnou 

ventiláciou do domácej starostlivosti sa týka aj edukácie ešte širšieho okruhu 

zainteresovaných. (sestra ADOS, sestra ambulancie praktického lekára). Úlohou našich 

sestier bolo vyškoliť z príbuzných pacienta s UPV - laikov „anesteziologickú sestru“. 

Samostatnú, pohotovú, schopnú okrem komplexnej starostlivosti o pacienta zvládnuť akútne 

príhody (upchatie tracheostomickej kanyly, výpadok elektrického prúdu, poruchu prístroja na 

UPV, odsávanie, monitoring pacienta, organizáciu pomoci...) v domácich podmienkach (3). 

Podobne riešime problém nedostatku informácií u pacienta a jeho príbuzných. 

Dodržiavame vymedzený rozsah informácií podávaných sestrou. Okrem obsahu dbáme aj 

na vhodnú formu podania informácie.  

 

Sestra – poradkyňa. 
Na našom oddelení sú pacienti hospitalizovaní nielen po ťažkom operačnom zákroku, 

ale aj úraze, akútnej príhode. Príbuzní, prevažne zaskočení touto udalosťou, potrebujú riešiť 

pacientove vzťahy k zamestnávateľovi, poisťovniam (práceneschopnosť, peňažné dávky,...). 

Neskôr je možnosť spoluúčasti na zabezpečovaní rehabilitačnej i inej následnej starostlivosti. 

Treba poradiť, usmerniť. Tiež poradí príbuzným, po konzultácii s lekárom, možnosť kúpy - 

a odporučí výber, potravinových doplnkov, vitamínových a imunoprotektívnych prípravkov, 

ortopedických pomôcok, vankúšov, na ktoré je pacient zvyknutý... 

 

Sestra – advokátka. 
Práva pacientov rezonujú praxou čoraz častejšie. Nielen morálne, ale aj zakotvené 

v legislatíve, dotkneme sa len niektorých. Zabezpečenie starostlivosti lege artis o pacienta so 

zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami, množstvo výkonov, intervencií, podávaných 

medikamentov, množstvo techniky, ale i prístup a komunikácia si od sestry vyžaduje 

zodpovedné rozhodovanie doslova v každom jej kroku. Právo pacienta na zmiernenie bolesti 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  273

zabezpečujeme nielen podávaním analgetík ale aj celým manažmentom liečby bolesti 

(PAINED, PQRST ...). S dôrazom na etický a humánny prístup riešime problém utrpenia 

z rôznych príčin. Nevynímajúc utrpenie zo zmeneného myšlienkového pochodu, psychického 

stavu. 

Keď hovoríme o informáciách, vynorí sa pojem informovaný súhlas pacienta. 

Vzhľadom na časté kvalitatívne i kvantitatívne poruchy pacientov, život ohrozujúce situácie, 

nie vždy je možné ho dodržať. Dbáme na ochranu informácií o pacientovi. Informácie 

zapisujeme len do legislatívne vhodných dokumentov (Denný záznam, Ošetrovateľská 

dokumentácia). Ochranu informácií vnímaných „očami a ušami“ zabezpečujeme vhodnou 

komunikáciou a zástenami medzi lôžkami. Informácie o pacientovi podávame len zákonom 

vymedzeným osobám – neobchádzajúc „reštrikcie“ pre príbuzných. 

 

Sestra – manažérka. 

Personálne a organizačné zabezpečenie oddelenia pri určitej fluktuácii a štúdiu 

sestier, „utrasení“ za plnej prevádzky oddelenia si vyžaduje kumšt a kus umenia od sestier 

manažérok. To isté platí aj pre materiálové vybavenie ošetrovacej jednotky. 

 

Sestra – výskumníčka. 

Ak sestra prijala značné množstvo zmien, je potrebné ich vzájomné zladenie. Preto 

túto rolu nezastáva len ako účastníčka medicínskych výskumov, ale aj vo svojej mladej 

vednej disciplíne – ošetrovateľstve. Okrem pôdy akademických inštitúcií, výskumy prebiehajú 

aj „lokálne“. Menší oddelenský prieskum o zavádzaní OšP a OšD máme vo fáze 

spracovávania. Ukazuje sa potreba jednotného sesterského jazyka a praktického 

počítačového programu pre nemocničný informačný systém (prácne nevypisovať rôzne 

hlásenia o prijatí a zmene do prijímacej kancelárie, diétnej sestre, rehabilitačnej sestre, 

„jednoduché vedenie i zápis ošetrovateľského procesu“). Komunikácia a spätná väzba na 

rôznych úrovniach sú oblasti, v ktorých je určite čo zefektívňovať. 

Ale tiež hľadať odpoveď na otázku: Prečo boli tak „postihnuté“ platy sestier? 

„Okrem dôležitej súčasti motivačnej stratégie – koncepcie odmeňovania a mzdového 

predpisu, ktorý by mal byť vypracovaný tak, aby zohľadňoval kvalitu pracovných výsledkov, 

odbornú úroveň, náročnosť pracoviska a nielen odpracované roky a výšku dosiahnutého 

vzdelania – je potrebné zamerať sa aj na nefinančné a zároveň motivačné aspekty 

povolania.“ (5). 

„Je nevyhnutné stanoviť programy na rozvoj ľudských zdrojov..., pravidelne revidovať 

Národný program rozvoja ošetrovateľstva v SR. So zameraním na postavenie sestier 

a pôrodných asistentiek.“ (6). 
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Sestra – komunikátorka. 

Vizita – komunikácia rôznych spôsobov, foriem, úrovní. Vertikálne i horizontálne. 

Nielen vizita. Každodenne riešime problém narušenej komunikácie u pacienta z rôznych 

príčin (orotracheálna intubácia, tracheostomická kanyla, zmenený psychický stav...). 

Nezanedbateľnú zložku tvorí komunikácia s príbuznými pacienta. Sestra komunikuje aj za 

„dverami oddelenia“ a „bránami zariadenia“. V každodennom živote, na osvetových 

podujatiach, ale aj s odbornou verejnosťou na seminároch, konferenciách...i publikovaním 

v odbornej tlači.  

 

Pod mentorstvom v našich podmienkach môžeme rozumieť zaškoľovanie nových 

sestier, odovzdávanie informácií študentkám stredných i vysokých škôl. 

 

Sestra prijala nový systém vzdelávania. Zvyšuje sa počet VŠ vzdelaných sestier. Len 

na okraj. V roku 2000 na našom oddelení nebola sestra s VŠ vzdelaním. V roku 2007 

štatistika hovorí o štyroch sestrách s VŠ vzdelaním, 8 študujúcich VŠ – ošetrovateľstvo, 16 

sestier má VOV – ale viaceré z nich sú už študentkami VŠ. PŠŠ má 16 sestier, z celkového 

počtu 22 sestier na oddelení. 

 

V posledných mesiacoch sú aj sestry našej nemocnice zapojené do systému riadenia 

kvality podľa STN ISO 9001. 

Na oddelení je priemerný vek sestry 39 rokov. Sú to sestry s dlhoročnou praxou 

v RIS. Ich nástupkýň je pomenej. Často tu pracujú „len kým dokončia školu“, „nenájdu niečo 

lepšie“. Mobilita sestier je vítaná, ale fluktuácia a nespokojnosť sestier je negatívny jav (4). 

„O motivácii platí, že je základom ľudských zdrojov a priamo úmerne ovplyvňuje 

dosiahnuté výsledky.“ (5). 

Syndróm vyhorenia neobchádza ani naše oddelenie. Jeho „priebeh“ má veľa 

spoločného s výsledkami výskumu doktorky Moroviczovej (9). 

Dobre vypracovaný systém odmeňovania pomáha zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú 

silu, ktorú organizácia potrebuje (5). 

 

Záver 
Tak ako vzdelávanie má projekt Vyladenie, ktorý vzišiel z Bolonskej dohody, žiada sa 

určité vyladenie aj pre prax – organizácia, dokumentácia, taxonómia, praktické počítačové 

programy. 

Ale i odmeňovanie, finančné a morálne. Je to vývoj. Sestry nechcú stáť bokom 

a čakať, kedy to niekto za nich urobí. Preto je nielen táto prednáška, ale aj naše neustále 

hľadanie spôsobov čo najkvalitnejšej ošetrovateľskej starostlivosti. Budeme sa intenzívne 
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zaoberať myšlienkou možnosti poskytovania serióznej bazálnej stimulácie u vybraných 

pacientov. Získavaním poznatkov a skúseností zdokonaľujeme štandard komunikácie 

s pacientom v bezvedomí... 

 

„Sestra Zdenka mala charizmu rehoľnej ošetrovateľky, vzácny dar, ktorý sa hocikomu 

nedostáva.“ (2). 

Nechceme sa porovnávať so sestrou Zdenkou, jej vzácnou dušou, ale ak dennodenne 

prichádzame ku lôžku kriticky chorého pacienta, nemôžeme obísť jej slová, ktoré do značnej 

miery napĺňame aj my: 

„Ráno si urobím predsavzatie: zabúdať celý deň na seba vo všetkom, ale viac 

pamätať na druhých. Takáto poníženosť je zdrojom sily.“ (2). 

Pričiňme sa všetci o to, aby jedno z pomáhajúcich povolaní – ošetrovateľstvo, ostalo 

naplnené múdrosťou knihy, láskou a citom srdca konať dobro i ochotou a schopnosťou rúk 

pomáhať iným. 

 

Zoznam bibliografických odkazov 
1. Farkašová, D. a kol.: Ošetrovateľstvo – teória, Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001, 

135 s. 

2. Gomolčáková, V.: Obeť lásky a násilia. In: Sestra 3, 2004, č. 5, s. 12 – 13. 

3. Gondárová – Vyhničková, H. a kol.: Sedem rokov pacientom na OAIM. In: Sestra 6, 

2007, č. 1 – 2, s. 32 – 33.  

4. Gulášová, I.: Príčiny fluktuácie sestier. In: Sestra 5 , 2006, č. 11 – 12, s. 11 – 12. 

5. Hadašová, L., Rusnáková, R.: Podpora motivačnej stratégie v ošetrovateľstve. In: 

Sestra 6, 2007, č. 7 – 8, s. 20 – 21.  

6. Kontrová, Ľ.: Politika ľudských zdrojov v zdravotníctve. In: Sestra 6, 2007, č. 7 – 8, 

s.4. 

7. Kozierová, B. a kol.: Ošetrovateľstvo 1, Martin, Osveta, 1995, 836 s. 

8. Magerčiaková, M.: Internet ako súčasť ošetrovateľstva. In: Sestra 6, 2007, č. 1 – 2, s. 

12 – 13. 

9. Moroviczová, E.: Vplyv pracovného prostredia na výskyt syndrómu vyhorenia 

u sestier. In: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík 13, 

2007, č. 2, s. 45 – 49. 

10. Ševčík, P. a kol.: Intenzívni medicína, Praha: Galén, 2003. 

11. Šebeková, V.: Spoznať reálny stav. In: Sestra 3, 2004, č. 12, s. 16 – 17. 

 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  276

PRÁVNE ASPEKTY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI ZDRAVOTNÍKMI 
Lakatošová E. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Košice 

 

Abstrakt 
Príspevok poukazuje na právne aspekty poskytovania prvej pomoci zdravotníkmi a  

prezentuje právne normy týkajúce sa tejto problematiky. Zameriava sa najmä na sestry, 

pretože tie tvoria najväčšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov.  Pri ošetrovaní pacienta 

vstupujú do pomerne komplikovaných právnych vzťahov a za svoje konanie a profesionálne 

rozhodnutia nesú zodpovednosť. Aj mimo svojho pracoviska sú považované za odborníkov 

aj v poskytovaní  prvej pomoci minimálne na laickej úrovni.  

 
Kľúčové slová: Právne normy. Poskytovanie prvej pomoci. Zdravotníci. 

 

Úvod 
Ústava Slovenskej republiky a listina ľudských práv a slobôd okrem iného 

zaručuje občanom Slovenskej republiky právo na ochranu zdravia. V prípade narušenia jeho 

zdravia či ohrození života, štát prostredníctvom poskytovateľov neodkladnej zdravotníckej 

starostlivosti zabezpečuje túto pomoc a starostlivosť.  

 
Obsah 

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť presne definuje § 2 odsek 3 Zákona č. 576/2004 

o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti ako: „ zdravotnú starostlivosť poskytovanú osobe pri náhlej zmene jej 

zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život a bez rýchleho poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú 

bolesť, alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom 

bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj 

zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode.“ Túto starostlivosť poskytujú záchranné 

zdravotné služby, ktorých činnosti presne definuje Zákon č. 579/2004 o záchrannej 
zdravotnej službe. Okrem iných určuje uvedený zákon zásahovému stredisku záchrannej 

zdravotnej služby, aby zabezpečil výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby do 

1minúty od prijatia pokynu koordinačného alebo operačného strediska.  

Odborná pomoc je dostupná často v horizonte 15 minút, počas ktorých môže dôjsť 

k ireverzibilným zmenám. Preto každý občan pri vedomí istoty, že mu v prípade ohrozenia 

jeho zdravia či života bude pokytnutá náležitá pomoc, má mať aj morálnu povinnosť naučiť 

sa a ovládať základné postupy poskytovania prvej pomoci, a to najmä tie, ktoré sú život 
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zachraňujúce. Ertlová (2003) uvádza, že „takto zakotvené právo sa nedá chápať ako 

bezbrehá  povinnosť anonymného štátu, ale ako záväzok spoločnosti slobodných a 

zodpovedných jedincov – občanov, ktorí majú pri realizácii svojho práva súčasne aj 

povinnosť, a to tak vo vzťahu k zdraviu vlastnému, tak ku zdraviu svojich spoluobčanov...“ 

Povinnosť poskytnúť prvú pomoc vyplýva zo Zákona č. 300/2005 Z. z., kde sa v § 177 

v bode 1 uvádza: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti, alebo javí príznaky ťažkej  

ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre 

seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Ten istý zákon definuje aj 

povinnosť zdravotníckeho pracovníka v bode 2: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti, 

alebo javí príznaky ťažkej  ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa 

povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na 

šesť mesiacov až tri roky.“ Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách 
v zdravotníctve v § 79 presne definuje povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

a povinnosti zdravotníckeho pracovníka, ktorí sú povinní poskytnúť bez zbytočného odkladu 

každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť  a na pokyn operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej 

služby. Zároveň sú povinní bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa 

záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

(Dobiáš, 2006) Zdravotnícky pracovník aj mimo svojho pracoviska reprezentuje svoje 

zdravotnícke zariadenie, v ktorom pracuje a takisto povolanie, ktoré vykonáva. V očiach 

svojich najbližších ale aj známych predstavuje na slovo vzatého odborníka na poskytovanie 

prvej pomoci, aj keď sa so závažnými náhlymi stavmi na svojom pracovisku nemusí často 

stretávať. Nesprávne poskytnutie prvej pomoci, alebo jej neposkytnutie zo strany zdravotníka 

môže mať trestno- právne riešenie, ale môže vzbudiť aj veľkú nedôveru ľudí k odbornosti 

zdravotníkom ako takým. Podľa Dobiáša (2006) „zvýšiť počet prežívajúcich postihnutých 

náhlou chorobou  a úrazom je možné, ak zdravotnícki pracovníci budú príkladom pre laikov 

pri poskytovaní prednemocničnej  pomoci, budú ju ovládať a budú schopní a ochotní ju aj 

naučiť sa na základe nových poznatkov.“ Výučba prvej pomoci síce prebieha na zdravotných 

školách a fakultách zdravotníctva, ale výskumy v tejto oblasti prinášajú stále nové 

usmernenia. Takisto činnosti, ktoré zdravotník nevykonáva, ľahko zabudne a stráca 

zručnosť. Preto je veľmi dôležité, aby zdravotníci boli v určitých časových intervaloch, 

preškoľovaní a preskúšaní. Grejtáková (2004) na základe svojho prieskumu realizovaného 

medzi štyridsiatimi sestrami košických nemocníc uvádza, že 55 % sestier pokladá vedomosti 

o poskytovaní prvej pomoci získané počas štúdia za nedostačujúce, 72 % si myslí, že kvalitu 

nimi poskytnutej prvej pomoci by hodnotili v škále 1, 2, 3, 4, na 2, za najdôležitejšiu vlastnosť 
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sestry pri poskytovaní prvej pomoci považujú odbornosť (100 %) a seminár na túto tému by 

uvítalo 89 % opýtaných.  

 
Záver 

Pre kvalitné  poskytovanie prvej pomoci zdravotníkmi je dôležité ich neustále školenie 

a nácvik dôležitých hmatov, úkonov, ktoré môžu výrazne zlepšiť výhliadky postihnutého a 

zvýšiť dôveru verejnosti v odbornosť zdravotníkov. Tieto školenia by mohli vykonávať 

zdravotnícky záchranári v perióde asi piatich rokov.  
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VPLYV MALADAPTÁCIE NA ZDRAVIE VÄZNENÝCH OSÔB 
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Súhrn  

Človek pri dosahovaní svojho zdravia veľmi často napĺňa svoje potreby. Pri nútenej 

zmene prostredia sa niektoré potreby nedajú naplniť. Vtedy musí jednotlivec použiť 

adaptačné mechanizmy. Ak je prostredie vnímané negatívne, je takáto adaptácia ešte 

zložitejšia a zdravie je viac ohrozené. V tejto práci sme sa zamerali na spoznávanie rozsahu 

adaptácie na väzenské prostredie u obvineních i odsúdeních osôb. Mali sme záujem 

spoznať problémy v prispôsobovaní sa uväzneniu, prostriedky, ktoré im pri adaptácii najviac 

pomáhali, kto alebo čo, aké potreby im najviac chýbali a ako ich nahrádzali. Kto im v tejto 

adaptácii pomáha. Pri týchto otázkach sme zisťovali aj zdravotný stav respondentov a jeho 

zmeny po uväznení. Výsledky prieskumu poukázali na nenapĺňanie vyšších potrieb (podľa 

Maslowovwj hierarchie hodnôt), na čo sa jednotlivci nevedia adaptovať a aj vykonávané 

náhradné činnosti sú nepostačujúce. Naviazanosť a následné odlúčenie od príbuzných 

(rodičov, partnerov, deti), pomáha a sťažuje zároveň prežívanie danej skutočnosti. 

Nenaplnenie potreby sebarealizácie, byť milovaným, strata súkromia či iné sa v určitej miere 

odzrkadlí aj v zdravotných problémoch. Vplyv adaptácie na prostredie a ovplyvnenie zdravia 

sa výrazne prejavil pri porovnávaní obvineních  a odsúdeních. Až 55 % odsúdeních tvrdilo, 

že nemajú žiadne zdravotné problémy avšak u obvineních to bolo iba 10 %.  

Tak ako uvádzame v závere práce, cieľom spoločnosti iste nemá byť snaha začleniť 

jedinca do väzenského prostredia ako do jeho prirodzeného prostredia, no prevencia a 

reedukácia so snahou o odstránenie návratov väznených osôb do väzby, by sa mohla 

opierať a vychádzať aj z faktov týkajúcich sa nenaplnených vyšších potrieb človeka. 

 
Kľúčové slová: Ošetrovateľstvo. Väznené osoby. Potreby. Maladaptácia. Zdravie.  
 
Úvod 

Ošetrovateľstvo chápe človeka ako bio-psycho-sociálnu-spirituálnu bytosť, ktorá sa 

nachádza v  prostredí a je s ním v určitom vzťahu. „Človek sa počas života ocitne 

v náročných situáciách, ktoré ho zaťažujú. Ak nemá dostatok energie adaptovať sa na 

negatívne vplyvy, tieto narúšajú jeho rovnováhu, vyvolávajú u neho napätie, stres, strach, 

depriváciu a podobne“(Farkašová, 2005). V takýchto náročných životných situáciách sa mení 

prežívanie, správanie jedinca, ale aj jeho zdravotný stav. Mohli by sme hovoriť o dvoch 

rôznych vzťahoch - zdravie a prostredie.  
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Človek prichádza do daného prostredia za účelom zlepšovania svojho zdravotného 

stavu. Človek prichádza do prostredia a maladaptáciou sa jeho zdravotný stav mení 

k horšiemu. 

Toto tvrdenie potvrdzuje aj jedna z definícií zdravia. „V adaptačnom modeli zdravia je 

choroba poruchou schopnosti adaptácie. Najvyšší stupeň zdravia možno dosiahnuť 

maximálnou flexibilitou adaptácie na prostredie“(Farkašová, 2005). 

Pri adaptácii človeka na cudzie prostredie a novú neznámu situáciu je pre človeka 

potrebné napĺňať svoje potreby. Podľa známej Maslowovej hierarchie hodnôt sú primárne 

potreby fyziologické, potom potreba bezpečia a istoty (fyzická a citová). Tretia úroveň je 

potreba lásky a príslušnosti (k niekomu), potreba sebaúcty a potreba sebarealizácie sa 

zaradzujú na štvrtú a piatu úroveň (Kozierová, 1995). Pre neumožnenie naplnenia týchto 

potrieb, môže dôjsť k zmenám zdravotného stavu ale tiež psychického stavu a prežívania 

jedinca. 

Starostlivosť o napĺňanie potrieb je garantované aj právami pacientov avšak 

niektorým sú tieto práva v určitom rozsahu odoprené. Osoby, ktoré sú obvinené z trestného 

činu, môžu byť vzaté do väzby a v takýchto prípadoch sa o ich právach rozhoduje podľa 

Zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby. Osoby, ktoré sú odsúdené podliehajú Zákonu č. 

475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody. Oba spomínané zákony dbajú o napĺňanie 

primárnych potrieb, no vyššie potreby sa vzhľadom na väzbu alebo výkon trestu nemôžu 

uplatniť v plnom rozsahu. Aj z tohto dôvodu sa často vyskytujú väzbové reakcie, tzv. 

väzbové psychózy. Ide o účelové reakcie, ktorých cieľom je získať nejakú výhodu. Časté sú 

prípady sebapoškodenia od rezných rán až po závažné – prehĺtanie nestráviteľných 

predmetov, lyžice, klince, zatváracie špendlíky a podobne, ktoré musia byť operačne 

odstránené, ale aj pokus o samovraždu. Suicidálne konanie sa vyskytuje najmä u týchto 

typov:  

- mladý impulzívny hypersenzitívny jedinec stíhaný pre agresívne trestné činy takto 

reaguje v prvých dňoch väzby,  

- stárnuci väzeň, ktorý reaguje samovraždou na svoju bezperspektívnosť, beznádej 

a depresiu, 

- typ „dobrého občana“, ktorý sa dostane zhodou okolností po prvýkrát do väzenia 

a reaguje na spoločenskú „blamáž“ (Zradulová, 2004). 

To do akej miery sú napĺňané potreby druhej a vyššej úrovne podľa Maslowovej 

hierarchie hodnôt, či väzneným osobám napĺňanie týchto potrieb postačuje, kto im pomáha 

pri adaptácii sa na väzenské prostredie, či zaznamenali zdravotné problémy a iné, sme 

zisťovali  v prieskume. 
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Cieľ práce 
Spoznať rozsah adaptácie väznených osôb na životnú situáciu a jej vplyv na ich zdravie. 

 
Súbor, metodika 
 Prieskum bol realizovaný v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia 

slobody (ÚVV a ÚVTOS) v Košiciach vo februári 2007. Respondenti podliehali zámernému 

výberu. Vzorku tvorili 30 obvinení a 30 odsúdení. Na získanie údajov sme použili empirickú 

metódu zberu údajov – dotazník. Návratnosť u obvinených bola 100% a u odsúdených 90% 

(27respondentov). 

Vekové rozmedzie respondentov bolo nasledovné 

 
 

 
 
 
 
 
 
Výsledky 

 Otázka č. 1 „Čo Vám spôsobovalo najväčšie problémy v prispôsobovaní sa 
vzniknutej situácii (uväzneniu) ?“ 

00
7/23% 5/16% 

16/53% 13/43% 

1/3%1/3%

21/77%

6/ 22%

0

10

20

30

Obvinení 13 16 5 0 7

Odsúdení 6 21 0 1 1

a b c d e

 
a) pocit bezmocnosti  

b) odlúčenie od príbuzných  

c) väzenské prostredie (cela) 

d) dodržiavanie ústavného poriadku  

e) uveďte iné 

   

  Vek respondentov: Obvinení Odsúdení 

a)  do 20 rokov 0 2/7 % 

b)  od 21  do 30 rokov 14/46 % 13/48 % 

c)  od 31  do 40 rokov 11/36 % 7/25 % 

d)  od 41  do 50 rokov  3/10 % 3/11 % 

e)  nad 50 rokov 2/6 % 2/7 % 
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Otázka č. 2 „Čo Vám najviac pomohlo  prispôsobiť  sa vzniknutej situácii 
(uväzneniu)?“

0 0
5/16% 6/20% 

12/ 40% 13/ 43% 

1/3%1/3%

13/ 48%
15/ 55%

0

20

Obvinení 13 12 6 0 5

Odsúdení 15 13 1 1 0

a b c d e

 
a) presvedčenie, že to musím zvládnuť  

b) podpora zo strany príbuzných  

c) podpora zo strany spoluväzňov  

d) podpora zo strany personálu väznice  

e) uveďte iné 

   

Otázka č. 3 „Kto alebo čo Vám vo väzbe / výkone trestu najviac chýba ?“ 

5/16% 
1/3% 2/6% 

13/43% 
9/30% 

13/43% 

2/7%
4/14%4/14%

12/44%13/48%
12/44%

0

5

10

15

Obvinení 13 9 13 2 1 5

Odsúdení 12 13 12 4 4 2

a b c d e f

 
a) rodičia a súrodenci 

b) partner (manželka, družka) 

c) moje deti  

d) priatelia, kamaráti 

e) voľnočasové aktivity, koníčky  

f) uveďte iné 
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Otázka č. 4 „Uspokojovanie ktorých potrieb Vám najviac chýba ?“ 

14//46% 

2/6% 

12/40% 

6/20% 6/20% 6/22%
4/14%

11/40%11/40%

5/18%

0

5

10

15

Obvinení 6 6 12 2 14

Odsúdení 5 11 11 4 6

a b c d e

 
a) fyziologických (prijímanie jedla, tekutín,  potreba vylučovania, spánku, sexuality) 

b) potreba bezpečia (odev, domov, súkromie) 

c) potreba milovať a byť milovaný 

d) potreba uznania 

e) potreba  sebarealizácie 

 
Otázka č. 5 „Akým spôsobom sa snažíte uspokojiť potreby, ktoré Vám chýbajú “ 

00

6/20% 6/20% 6/20% 
13/43% 14 /46% 

1/3% 
5/18%

1/3%

6/22%

16/59%

4/14%2/7%
0

10

20

Obvinení 1 14 13 6 6 0 6

Odsúdení 2 4 16 6 0 1 5

a b c d e f g

 
a) konzumujem vo väčšom množstve jedlo 

b) čítam časopisy a knihy 

c) píšem listy  

d) pozerám televíziu 

e) o svojich problémoch sa rozprávam s obvinenými/ odsúdenými 

f) o svojich problémoch sa rozprávam s personálom väznice 

g) uveďte iné 

   



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  284

Otázka č. 6 „Čo z uvedených  aktivít poskytované tunajším ústavom  Vám najviac 
pomáha pri prekonávaní Vašich problémov ?“ 

0
2/6% 

8/26% 7/23% 
10/33% 

7/25%

2/7%1/3%

9/33%

4/14%

0

5

10

15

Obvinení 10 7 8 0 2

Odsúdení 4 9 1 2 7

a b c d e

 
a) vychádzky 

b) športové aktivity 

c) duchovné služby 

d) pohovor so psychológom 

e) uveďte iné 

 

Otázka č. 7 „Objavili sa  u Vás po nástupe do výkonu väzby/ trestu nejaké zdravotné 
problémy ?“ 

0

7/23 
2/6 

6/20 7/23 
13/43 

3/10 3/112/7
6/224/14

15/55

0

10

20

Obvinení 3 13 7 6 2 7

Odsúdení 15 4 6 2 0 3

a b c d e f

 
a) nie, nemám žiadne zdravotné problémy  

b) áno, súvisia so spánkom   

c) áno, súvisia s častými bolesťami hlavy  

d) áno, súvisia s príjmom potravy  

e) áno, súvisia s vyprázdňovaním  

f) uveďte iné 

 

Diskusia 

Jedným z hlavných sledovaných faktorov v otázke číslo 1 bol problém v 

prispôsobovaní sa vzniknutej situácii (uväzneniu). Subjektívne najzávažnejší faktor 

z hľadiska problému prispôsobenia sa vzniknutej situácii (uväzneniu) ako u obvinených, tak 

aj u odsúdených spôsobovalo odlúčenie od príbuzných, v poradí druhý problém bol pocit 

bezmocnosti, iné dôvody boli nasledovné (tehotná snúbenica, starosti o firmu, nedokonalosť 
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zákonov, dlhé čakanie na súd, iní obvinení, zmierenie sa s realitou, všetko). Väzenské 

prostredie – cela, bol problém pre obvinených, čo vyplýva z nutnosti byť v uzamknutej cele 

spolu s dvomi alebo tromi obvinenými. Z odsúdených tento problém neuviedol ani jeden 

respondent, nakoľko odsúdení nie sú uzamykaní na izbách a majú voľný pohyb po celom 

poschodí.  

Ďalším faktorom, ktorému sme venovali pozornosť v otázke číslo 2 bolo zistenie, čo 

najviac pomohlo našim respondentom v prispôsobení sa vzniknutej situácii (uväzneniu). 

Viera vo vlastné sily a schopnosti je daná pudom sebazáchovy a základným zmyslom života, 

príkazom prírody je prežiť. To sa potvrdilo aj v našom prieskume, kde z odpovedí našich 

respondentov vyplýva, že najviac im pomohlo presvedčenie, že túto situáciu musia zvládnuť. 

V poradí druhá možnosť, ktorú uviedli bola podpora zo strany príbuzných. Vzťahy s rodinou 

môžu mať na zvládanie záťaže spojenej s uväznením pozitívny vplyv, ak poskytujú pocit 

istoty. 

Kto alebo čo našim respondentom vo výkone väzby / trestu najviac chýba nám 

v otázke číslo 3 z odpovedí respondentov vyplynulo, že najviac im chýbajú rodičia, súrodenci  

a vlastné deti. To uvádzali rovnako obvinení i odsúdení. V poradí druhú možnosť uviedli, že 

im chýba partner. Predpokladáme, že s týmto súvisia najmä pocity spolupatričnosti, 

pochopenia a citovej podpory. Kontakty s rodinou sú realizované formou návštev a formou 

korešpondencie.  (napr. Obvinený má právo prijať návštevu raz za tri týždne v trvaní 

najmenej jednej hodiny. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí. 

Návšteva sa vykoná v miestnosti ústavu na to určenej bez priameho kontaktu medzi 

obvineným a návštevou a za prítomnosti príslušníka zboru; viac viď Zákon č. 221/2006 Z. z. 

o výkone väzby § 19) 

Človek stráca uväznením svoj životný štandard na ktorý bol zvyknutý, prerušia sa 

priame kontakty s rodinou, priateľmi, prichádza o prácu, o svoje spoločenské postavenie, 

stráca možnosť žiť svoj doterajší život. Preto ďalším problémom, ktorý nás zaujímal a na 

ktorý sme sa pýtali v otázke číslo 4 bolo uspokojovanie ktorých potrieb našim respondentom 

chýba najviac. 

Z prieskumu vyplynulo, že najviac im chýba potreba milovať a byť milovaný. Na 

druhom mieste sú odpovede, že im chýba uspokojovanie potreby sebarealizácie, ďalej sú to 

odpovede, že im chýba uspokojovanie potreby bezpečia. Ďalej boli uvedené odpovede, že 

im chýba uspokojovanie fyziologických potrieb a tiež chýbanie potreby uznania  

Z grafu číslo 5 sa máme možnosť dozvedieť, akým spôsobom sa naši respondenti 

snažia uspokojiť potreby, ktoré im vo výkone väzby / výkone trestu chýbajú. Najviac 

odpovedí priradili možnosti, že píšu listy. Tým sa potvrdila skutočnosť, že vo výkone väzby 

a výkone trestu im najviac chýbajú rodičia, súrodenci, partner a vlastné deti, s ktorými sa 

snažia udržiavať kontakt prostredníctvom korešpondencie. Na druhom mieste sú odpovede, 
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že im  pomáha čítanie časopisov a kníh. Na treťom mieste sú odpovede, že im pomáha 

pozeranie televízie. V možnosti iné, obvinení respondenti uviedli: prechádzanie sa po cele, 

cvičenie, počúvanie rádia a jeden respondent, ktorý bol vo výkone väzby piaty deň uviedol, 

že je ešte uzavretý do seba a nepomáha mu nič. Odsúdení respondenti uviedli: spánok, 

kreslenie a kultúrnu činnosť, chodenie do práce, lebo nie všetci odsúdení majú možnosť byť 

zaradení do práce. V súčasnosti je problém s pracovnými príležitosťami pre odsúdených. 

Jeden odsúdený uviedol, že  tieto potreby sa nedajú uspokojiť vôbec. Ďalej nasledujú 

odpovede, že im pomáha ak sa o svojich problémoch rozprávajú s obvinenými / odsúdenými 

Uspokojovanie potrieb tým, že konzumujú vo väčšom množstve jedlo uviedol len 1 obvinený 

a  2 odsúdení. Je to podmienené tým, že strava je vydávaná 3 krát denne podľa stravnej 

normy a dokupovať v ústavnom bufete si môžu tí, ktorí na to majú finančné prostriedky na 

účte. O svojich problémoch sa rozprávam s personálom väznice, to uviedol len 1 odsúdený. 

U našich respondentov nás tiež zaujímalo v otázke číslo 6, čo z uvedených aktivít, 

ktoré sú poskytované tunajším ústavom im  najviac pomáha pri prekonávaní problémov 

a tým napomáha v procese adaptácie na vzniknutú situáciu. U obvinených sú na prvom 

mieste vychádzky, pre ktorých je to jedna z možností, ako opustiť celu, v ktorej sú 

uzamykaní. Na druhom mieste sú duchovné služby, na treťom mieste sú športové aktivity. 

Na možnosť uveďte iné, boli 2 odpovede. Jeden uviedol, že mu nepomáha nič a jeden, že 

len vyrovnať sa so skutočnosťou. Ani jeden obvinený neuviedol, že mu pomohol pohovor so 

psychológom. Tu vidíme rezervy v pomoci väzneným osobám, hlavne obvineným, nakoľko 

vo väzniciach je pre riešenie takýchto situácií psychológ, ktorý poskytne odbornú pomoc – 

krízovú intervenciu. Vieme a poznáme to z praxe, že pre toho, kto sa dostal do krízovej 

situácie, nie je jednoduché vyrovnať sa s touto psychosociálnou záťažou. Často ju človek 

nedokáže zvládnuť bez odbornej pomoci.  

V odpovediach odsúdených sú na prvom mieste športové aktivity, na druhom mieste 

s možnosťou uviesť „inú odpoveď“ sú odpovede ako chodenie do práce, kreslenie, pohovor 

s pedagogičkou. Na treťom mieste sú u odsúdených vychádzky. Na štvrtom mieste je 

pohovor so psychológom, čo uviedli dvaja respondenti. U odsúdených sú na poslednom 

mieste duchovné služby, čo uviedol len jeden respondent.  

Pri zisťovaní zdravotných problémov našich respondentov v súvislosti s pobytom vo 

výkone väzby / trestu nám zo zistených výsledkov v otázke číslo 7 vyplýva, že medzi 

skupinami respondentov, sú značné rozdiely v odpovedi na možnosť nemám žiadne 

zdravotné problémy. U obvinených boli na túto možnosť 3 (10 %) odpovede a u odsúdených 

15 odpovedí (50,0 %). Značný rozdiel je aj medzi odpoveďami, že zdravotné problémy 

súvisia so spánkom, na ktorú odpovedalo 13 obvinených (34,2 %) a len 4 odsúdení (13,3 %). 

Na zdravotné problémy súvisiace s častými bolesťami hlavy je u obidvoch skupín skoro 

zhodný počet odpovedí 7 obvinených a 6 odsúdených. Na problémy súvisiace 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  287

s vyprázdňovaním  odpovedali z celej prieskumnej vzorky len dvaja obvinení. V možnosti 

uveďte iné sa vyjadrili siedmy obvinení. Uvedené zdravotné problémy boli: bolesti žalúdka, 

silné depresie, pocit úzkosti a strachu, nervozita, bolesti chrbtice, problémy s dýchaním. 

Traja odsúdení uviedli: bolesti chrbtice, vysoký tlak, chronická nefropatia (pacient s touto 

diagnózou nastúpil už do výkonu trestu).  

 
Záver 
 Cieľom spoločnosti iste nemá byť snaha začleniť jedinca do väzenského prostredia 

ako do jeho prirodzeného prostredia, no reedukácia so snahou o odstránenie návratov 

väznených osôb do väzby, by sa mohla opierať a vychádzať aj z faktov týkajúcich sa 

nenaplnených vyšších potrieb človeka. 
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PROBLÉMY V KOMUNIKÁCII U PACIENTOV S UMELOU PĽÚCNOU  
VENTILÁCIOU PRI VEDOMÍ 

Kokoruďová J., Hudáková Z., Slovjaková A. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Poprad 

 

Abstrakt 
Dennodenne  prijímame podnety, ktoré nás  nejakým spôsobom ovplyvňujú. Žijeme 

v čase vydobytkov modernej techniky a tieto využívame v rôznych činnostiach každodennej 

sesterskej práce. Využitie techniky spolu s komunikáciou využívame aj u pacientov s umelou 

pľúcnou ventiláciou pri vedomí. Takýchto pacientov už berieme ako každodennú 

samozrejmosť. Komunikácia s pacientom na umelej pľúcnej ventilácií zahŕňa určité špecifiká.  

Vývoj ventilátorov prešiel za posledných desať rokov veľkými zmenami. Ventilátory sú 

vybavené tzv. odvykácimi režimami, ktoré dávajú chorým určitý priestor pre postupné 

odpájanie a samostatné dýchanie. Tým sa predpokladá, že aj komunikácia  s pacientom na 

UPV prešla určitým vývojom. 

Záujem o tento problém je aj záujmom ochrany zdravia v ďalšom živote takýchto 

pacientov, preto mu právom patrí pozornosť, ktorá sa mu venuje.  

Kľúčové slova: Komunikácia. Umelá pľúcna ventilácia. Vedomie. Pacient. ICU – syndróm. 

 

Abstract 
There are stimulations every day, which are affecting us certain way. We are living in 

an age of modern technology conquests and these are used in various areas of every day 

work of nurses. We are using the modern technical equipment and communication as well as 

in case of the conscious patients with the artificial pulmonary ventilation. Such patients are 

considered obvious lately. The communication with the above-mentioned patients is specific. 

There were a lot of changes in the last ten years of the ventilators development. The 

ventilators are equipped with so-called wean away regimes to allow the patients the gradual 

disconnection and the independent respiration. Wit this in mind, it is been assumed, that the 

communication with the patients with the artificial pulmonary ventilation took over certain 

development. 

This problem deserves rightly a high attention due to the fact, that it has been 

influencing the health protection of the patients in their further life. 

Key words: Communication. Artificial pulmonary ventilation. Conscious. Patient. ICU-

syndrome.  
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Úvod 
Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnym 

a technickým vybavením, ale aj profesionálnym prístupom sestry k pacientovi. Rola 

komunikátorky v povolaní sestry je významná a zasahuje do všetkých oblastí jej aktivít. Len 

ťažko si môžeme predstaviť sestru, ktorá by bez akéhokoľvek spôsobu komunikácie 

realizovala ošetrovateľský proces (Kristová, 2004). Príkladom je práca sestry na oddelení 

intenzívnej medicíny, kde je potreba špecifickej komunikácii hlavne u pacientov na umelej 

pľúcnej ventilácii pri vedomí. Tejto problematike sa venuje veľmi malá pozornosť, chýba 

literatúra, školenia, semináre.   

 Pacienti napojení na umelej pľúcnej ventilácii (UPV) pri vedomí, majú zmenený 

emocionálny stav, ku ktorému dochádza v silne stresujúcom prostredí, akým je oddelenie 

intenzívnej medicíny (OIM). Na pacienta pôsobia stresujúce faktory, ako je aura urgencie, 

vysoká hladina hluku (ventilátory, alarmy monitorov, prevádzka oddelenia), malý, zväčša 

biely priestor, imobilizácia (katétre, i.v. linky, nazogastrická sonda, respiračné hadice), 

nedostatok spánku. Takýto pacient je aj handikepovaný (tracheostómia, intubácia), čiže 

„znevýhodnený“ v procese komunikácie. To predstavuje celý rad problémov dorozumieť sa.    

 Sestra, ktorá vedie rozhovor s pacientom na UPV pri vedomí musí jasne artikulovať, 

udržiavať jednoduchú komunikáciu, používať jednoduché vety, kontrolovať svoju i pacientovu 

neverbálnu komunikáciu, tvár sestry musí byť osvetlená, hovoriť pomaly, má byť trpezlivá, 

vedieť zvoliť správnu komunikáciu, predvídať potreby pacienta, kým sa neutvorí účinná 

komunikácia. Snažiť sa nájsť vhodný spôsob komunikácie, ako je napr: písomná forma, 

poskytnúť pacientovi pero, papier, abecedu napísanú tlačeným písmom. Dohodnúť sa na 

čítaní z pier, poučiť, aby pacient skúsil vyslovovať len problém, ktorý ho trápi, a to v jednom, 

dvoch slovách. Ak sa táto komunikácia neosvedčí, vysvetliť pacientovi náročnosť  a zvoliť 

vhodnejšiu alternatívnu komunikáciu, učiť a nabádať, aby vyjadroval svoje pocity. 

 ICU – Intensive Care Unit Syndrom, znamená vo voľnom preklade syndróm 

oddelenia intenzívnej medicíny. Je definovaný ako akútny organický mozgový syndróm, 

najčastejšie sa objavuje medzi 2. – 5. dňom hospitalizácie. Pacient zvyčajne pociťuje 

poruchy vnímania reality ako zrakové, dotykové alebo zvukové. Sú spojené s úzkosťou, 

motorickým nepokojom, neschopnosťou koncentrácie a miernou zmätenosťou.  Tieto zmeny 

majú zásadný význam, pretože môžu brániť zotaveniu pacienta tým, že pridávajú stresujúce 

zaťaženie a narúšajú fyzickú i psychickú rovnováhu pacienta. ICU – syndróm sa objavil spolu 

so vznikom prvých anestéziologicko-resuscitačných ochorení. 

 
Cieľ práce 
 Cieľom realizovaného prieskumu bolo poukázať na význam efektívnej komunikácie  

s pacientom na UPV pri vedomí. Ak sestra rešpektuje všetky pravidlá  komunikácie, všetky 
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psychologické zákonitosti i osobnosť pacienta, dochádza k zlepšeniu zdravotného, 

psychického stavu a do veľkej miery môže znížiť vznik syndrómu oddelenia intenzívnej 

medicíny. U sestier, ktoré ovládajú efektívnu komunikáciu s pacientom na UPV, sa znižuje 

tendencia psychického vyčerpania počas služby. 

 
Prieskumné otázky 

1. Aká je  komunikácia sestier s pacientom na UPV pri vedomí? 

2. Ako využívajú sestry  spätnú väzbu v komunikačnom procese s pacientom na UPV? 

3. Poznajú sestry definíciu syndrómu oddelenia intenzívnej medicíny – ICU syndrómu? 

4. Aké techniky komunikácie využívajú sestry  pri ICU syndróme?   

 
Súbor a metodika 
 Kvalitatívne a kvantitatívne šetrenie metódou dotazníka, ktorý bol určený sestrám na 

oddeleniach intenzívnej starostlivosti v troch nemocniciach Prešovského a Košického kraja. 

 
Výsledky 
  Prieskum sme realizovali v mesiacoch október, november, december 2006. Rozdali 

sme celkom 80 dotazníkov, návratnosť dotazníkov bola 92 %, čo predstavuje 74 dotazníkov.  

 

1. Aká je  sesterská komunikácia s pacientom na UPV pri vedomí? 

 Pri ošetrovaní pacientov na UPV pri vedomí sestry určili za najdôležitejšiu praktickú 

zručnosť, teoretickú zručnosť na druhom mieste. Na treťom mieste bola komunikačná 

zručnosť s priemernou známkou 2,28. Sestry z ponúknutej škály vôbec nezaradili do 

popredia vysokoškolské vzdelanie. Pri sebahodnotení komunikačnej zručnosti je spokojných 

len 30 % opýtaných sestier. Prečo sestry, ak sú so svojou komunikáciou skôr nespokojné, 

neoznačili vysokoškolské vzdelanie? Prečo sa 66 % sestier domnieva, že neverbálna 

komunikácia s pacientom na UPV pri vedomí je rovnako zastúpená ako verbálna, keď 

u pacienta verbálna komunikácia nie je možná pre intubáciu, tracheostómiu? Až  46 % 

sestier pri verbálnej komunikácii s pacientom pokladá za dôležité používanie slov „snažiť sa“, 

“pokúsiť sa“, ktoré sú pohrebiskom jasnej komunikácie, pretože ak pacient nezaregistruje 

pochvalu, kladne formulovanú vetnú stavbu, ktorú označilo 44% sestier, zapamätá si, že 

sklamal, lebo sa málo snažil. Len 16% sestier pri prvom kontakte s pacientom sa predstaví, 

30% len niekedy, 10 % sa chce predstaviť, ale nie je to zvykom oddelenia, 44 % sestier sa 

nepredstaví vôbec. 44 % sestier vyjadrilo záujem o  poznanie psychiky človeka. 70 % sestier 

priznáva, že ich citové naladenie ovplyvnilo rozhovor s pacientom. 51 % sestier spozorovalo 

zmenu v komunikácii pacienta, 14 % v správaní pacienta, 31% sestier nespozorovalo žiadnu 

zmenu, 4 % sestier zmenu zdravotného stavu (napríklad zhoršenie dýchania).   
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2. Ako využívajú sestry spätnú väzbu v komunikačnom procese s pacientom na 

UPV? 

Náročnosť spätnej väzby potvrdili všetky sestry, 100 %, 82 % sa vyjadrilo, že niekedy 

nevedia, čo im pacient chce povedať, ale komunikačným úsilím obidvoch strán riešenie 

nájdu. 18 % sestier nerozumie neverbálnym prejavom pacienta na UPV pri vedomí, ale 

i napriek tomu sú so svojou komunikačnou schopnosťou spokojné. Keďže tieto sestry 

nerozumejú neverbálnym prejavom pacienta, nemôže dochádzať k efektívnej spätnej väzbe 

v komunikácii. Tak vzniká bariéra komunikácie medzi sestrou a pacientom, ktorá je 

zapríčinená nedostatočným využitím spätnej väzby.  30% sestier je spokojných so svojimi 

komunikačnými zručnosťami, 56 % skôr spokojných, 10 % odpovedalo „neviem“, 4 % 

nespokojných.   

Dôležitou  podmienkou pre správnosť spätnej väzby je dostatok časového priestoru, 

ktorý sestra ponúka pacientovi na spracovanie a vyhodnotenie danej informácie. Len 8% 

sestier sa vyjadrilo za dostatok času na rozhovor s pacientom, 6 % určite čas nemá, 86 % 

čas si nájde čas na rozhovor s pacientom.  Je dôležité aby pacient pri rozhovore nepociťoval 

zaneprázdnenosť zo strany sestry, lebo spätná väzba bude neadekvátna. Vedome svoju 

zaneprázdnenosť prejavilo 22 % sestier, nevedome 56 % a  „nie“ len 22 %.  

 

3. Poznajú sestry definíciu syndrómu oddelenia intenzívnej medicíny – ICU 

syndrómu?  

 U 56 % sestier prevláda názor, že vedia, čo znamená IC U – syndróm. Pri kontrolnej 

otázke len 12 % sestier skutočne pozná definíciu ICU – syndrómu. 

 

4. Aké techniky komunikácie využívajú sestry  pri ICU syndróme?   

 Zaujímané je, že sestry sa vyjadrili za dôležitosť osobného, čiže empatického 

prístupu k pacientovi na UPV pri vedomí (96 %). Pri prejavoch agresívneho, alebo 

úzkostného správania pacienta, tie isté sestry uprednostnili pred správnou komunikáciou 

farmakologické riešenie.  

 48 % sestier považuje za dôležité prítomnosť rodinných príslušníkov, nakoľko 

možnosť kontaktu s rodinou má veľký vplyv na psychický stav. 

 

Záver: 

 Výsledky komunikačnej zručnosti u pacientov majú charakter dlhodobej 

perspektívnosti. Pre úspešnú komunikáciu neexistuje jednoznačný vzorec, ale prvým 

predpokladom pre vzájomné porozumenie je empatia zo strany ošetrujúceho personálu, teda 

vcítiť sa do situácie pacienta a čo by  v danom momente najviac potreboval. 
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 Mali by sme byť pripravený zmeniť svoje správanie v komunikácii s pacientom na 

UPV pri vedomí, získať a zaoberať sa touto oblasťou i navzájom si vymieňať získané 

skúsenosti. Každý musíme začať od seba, prehodnotiť svoje priority i negatíva. Vedieť, kde 

máme v komunikačnom procese rezervy, ktoré sa snažíme dopĺňať svojím vzdelaním 

v oblasti komunikácie. Majme na pamäti: „Ak sa snažíme pochopiť seba, určite pochopíme 

iných“. Dôležitá je aj atmosféra na pracovisku, v duchu vzájomnej tolerancie, znášanlivosti, 

bez zbytočného napätia či stresu. Má sa niesť v duchu dobrej medziľudskej komunikácie.   

Návrhy pre prax – pre sestru:  

- dbať o osobný rast, zúčastňovať sa seminárov, prednášok, školení s témou 

komunikácia, 

- zvážiť možnosť zvýšenia si vzdelania, vnímať  

- predchádzať psychickému vypätiu, pravidelne si čerpať dovolenku, usilovať sa udržať 

si motiváciu k práci, venovať sa svojim záujmom, 

- pre mamažment: 

- zvážiť prijímanie absolventiek na OIM,  

- vymedziť presnú zodpovednosť sestier, presné kompetencie,  

- venovať pozornosť úrovni komunikácie sestra - pacient 

- venovať pozornosť úrovni vzájomnej komunikácie pracovníkov, 

- všímať si spôsoby odovzdávania informácií o pacientoch medzi sestrami, 

- vykonávať prieskumy úrovne komunikácie v interakcii sestra pacient, metódou 

pozorovania, rozhovoru 
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ZDRAVOTNÍCTVO A RIEŠENIE SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV NA PODKARPATSKEJ 
RUSI V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ 

Konečný S. 

Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 

 
 Spojenie zdravotníckej a sociálnej problematiky pri výskume dejín, ako aj ich 

interpretácii sa zdá byť na prvý pohľad nezvyčajné, ba dokonca aj nenáležité, nakoľko ide 

zjavne o špecifické úseky spoločenskej reality a rozdielne aspekty ingerencie štátu 

a verejného sektoru do života spoločnosti. V tomto prípade je však táto rôznorodosť len 

zdanlivá, pretože konkrétne zdravotnícke a sociálne problémy spravidla vždy súvisia 

a vzájomne je veľmi často podmienené aj ich riešenie. Tým viac to platí v krízových 

situáciách, akou bezpochyby boli pomery na území juhokarpatských Rusínov po prvej 

svetovej vojne.  

 Severovýchodné župy s centrami v Užhorode, Mukačeve, Sevľuši a v Chuste patrili 

z ekonomického i sociálneho hľadiska k najzaostalejším oblastiam bývalého Uhorska. Táto 

skutočnosť determinovala sociálne postavenie tamojšieho obyvateľstva aj úroveň ochrany 

zdravia, ktorá bola, hlavne v severnej a východnej časti regiónu, na tzv. Verchovine, 

mimoriadne nízka. Región bol vtedy rozdelený na 40 zdravotných obvodov, v ktorých však 

pracovalo len 28 lekárov. Pre oblasť s 500 000 ľuďmi bolo vredy pripravených 800 lôžok 

spravidla v slabo vybavených nemocniciach.4  

 Nedostatočnú úroveň ochrany zdravia a systému zdravotníctva pred prvou svetovou 

vojnou potvrdzujú aj štatistické údaje. V poslednej tretine 19. storočia bola v tomto regióne 

detská úmrtnosť (do 5. roku života) až 50 % z počtu narodených detí. V juhovýchodnej časti 

horného Potisia často vznikali epidémie, voči ktorým sa fakticky nezasahovalo. Tak napr. 

v prvom desaťročí 20. storočia v Marmarošskej župe zomrelo asi 92 000 ľudí, z toho 29 000 

na infekčné ochorenia, čo predstavovalo asi 32 %.5 

 Po vzniku Československa, keď sa táto oblasť, nazvaná Podkarpatská Rus, stala 

rozhodnutím dohodových štátov súčasťou republiky, vznikla naliehavá a náročná úloha túto 

zložitú situáciu, zvlášť na vidieku, riešiť. „Zkrátka řečeno, pro Podkarpatskou Rus je třeba 

třech základních  reforem: stavby škol, hygienických institucí a reformy zemědělství“, vyhlásil 

pre noviny Jövö prezident Československej republiky T. G. Masaryk 5. marca 1922. 
Splnením týchto dôležitých úloh dokonca podmieňoval uplatnenie takých politických zmien, 

                                                 
4 MIKULANINEC, Š.: Zdravotníctví a sociálně zdravotní poměry na Podkarpatské Rusi. In 
ZATLOUKAL, J. (Ed.): Podkarpatská Rus : Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání 
Podkarpatské Rusi. Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi, 1936, s. 168 – 169..  
5 ГАНИЧ, О.- ГАНИЧ, М.- ГАНИЧ, Т.: Охорона здоровья у 20 – 30 роках на Закарпатті. In: 
MUŠINKA, M. (Ed.): Zakarpatská Ukrajina v rámci Československa (1919 – 1939). Prešov: Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity, 2000, s. 197. 
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akou bol dohodnutý program autonómie tohto regiónu.6 Prezident republiky veľmi dobre 

poznal štatistické ukazovatele z obdobia Uhorska i situáciu, v ktorej sa ocitla istá časť  

obyvateľstva Podkarpatska v roku 1919, keď tam hrozil sociálny kolaps. 

 Prepojenie zdravotníckej a sociálnej sféry posilnili rozsiahle epidémie, ktoré po vojne, 

ale sporadicky aj v nasledujúcich rokoch, túto oblasť postihovali. Choroby, ako boli struma 

spojená s kreténizmom, trachóm, syfilis, anémia, malária, tuberkulóza, šarlach, ale aj 

alkoholizmus,  zaznamenali často také rozšírenie, že predstavovali samé osebe sociálny 

problém. Pravda, táto implikácia platila aj v obrátenom pomere, pretože vysoká 

nezamestnanosť, negramotnosť, nízka úroveň osobnej hygieny a nepriamo i emigrácia boli 

sociálne faktory, ktoré nielen determinovali nižšiu imunitu a vyššiu chorobnosť obyvateľstva, 

ale podmieňovali i vznik epidémií a stupňovali  nároky na zdravotnícke zariadenia, zásahy 

a výkony.   

 Pred len vznikajúcim systémom zdravotníctva v tomto regióne na jeseň roku 1919 

stáli tri základné úlohy, ktoré nemali len humánny charakter, ale vo vtedajších podmienkach 

takmer strategický význam. V prvom rade bolo potrebné promptne riešiť akútny stav, keď ku 

problému extrémnej a masovej chudoby sa pridružili rozsiahle oblasti epidémií. Nemenej 

dôležitým úkolom bolo podstatné rozšírenie, zdokonalenie, modernizovanie, ale v mnohých 

prípadoch ešte len vytvorenie zdravotníckej siete, ktorá vo vyspelejších končinách už bola 

samozrejmosťou. V týchto osobitných pomeroch sa tak prevencia dostala v poradí až na 

tretie miesto, hoci má neraz kľúčový význam. 

 Nové podkarpatskoruské zdravotníctvo muselo okrem týchto problémov prekonávať 

aj odpor a strach obyvateľstva, najmä v horských oblastiach, čo nutne predpokladalo 

realizáciu zdravotnej výchovy a poradenskej činnosti, hlavne v oblasti boja proti tuberkulóze, 

dojčenskej úmrtnosti, pohlavným chorobám, alkoholizmu a demencii, ktoré na Podkarpatskej 

Rusi spravidla vysoko prekračovali celoštátny priemer.7  

 

Hlavným realizátorom uvedených organizačne zložitých a finančne nákladných úloh 

mal byť československý štát, hoci prežíval len svoje zakladateľské obdobie a mal pri tom 

nemálo iných problémov. Okrem toho, na Podkarpatskej Rusi sa vtedy ešte uplatňovala 

vojenská diktatúra pod velením gen. Hennocquea a rusínske samosprávne orgány vôbec 

neboli jednotné.8 Civilná správa sa začala organizovať až pod vedením dr. J. Brejchu vo 

                                                 
6 Podkarpatská Rus v Masarykových projevech : Připojení, autonomie, počátky budování. In 
ZATLOUKAL, J. (Ed.): Podkarpatská Rus : Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání 
Podkarpatské Rusi. Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi, 1936, s. 15. 
7 DUMNIČ, J.: Lékařská péče na Podkarpatské Rusi v bývalé Československé republice. In: BALCÁR, 
M. (Ed.): Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. Praha: Společnost přátel Podkarpatské Rusi 
v nakladatelství Česká expedice, 1999, s. 42 – 43. 
8 ŠVORC, P.: Začlenenie Podkarpatskej Rusi do ČSR (1918 – 1920). In GONĚC, V. et al.(Eds.): 
Česko – slovenská historická ročenka 1997. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 58.   
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funkcii administrátora od 1. augusta 1919. Referát ochrany zdravia bol zriadený medzi 

prvými štátnymi orgánmi, referát sociálnej starostlivosti v Užhorode začal fungovať až 

v januári 1920. V roku 1922, po istých administratívnych zmenách, Civilná správa 

v Užhorode pozostávala z desiatich referátov, medzi nimi boli aj Referát národného zdravia 

a Referát ministerstva sociálnej starostlivosti.9  

 V roku 1921 Referát verejného zdravotníctva v Užhorode fungoval vlastne ako 

expozitúra Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. V štyroch župách boli 

menovaní župní lekári, pri 19 hlavnoslužnovských úradoch okresní lekári. Okresy boli 

rozdelené celkom na 39 lekárskych obvodov na čele s obvodnými lekármi. Spolu s desiatimi 

lekármi v mestách a väčších obciach to predstavovalo 72 lekárov v aktívnej službe. 

Zriadených bolo 39 lekární. Vzhľadom na životné a pracovné podmienky bolo problémom 

obsadzovanie lekárskych miest v horských oblastiach na severe a východe regiónu.10    

 Štátna správa na úseku zdravotníctva prevzala v prvom rade pod svoju správu štyri 

nemocnice v regióne: v Užhorode, v Mukačeve, v Berehove a vo Veľkom Sevľuši. Možno 

konštatovať, že všetky, výnimkou ústavu v Užhorode, boli vo veľmi zlom stave. Nevyhnutne 

vyžadovali podstatné rekonštrukčné práce, prebudovanie, prístavby, ako aj technické 

a prístrojové vybavenie alebo jeho doplnenie. V súvislosti s epidémiami po vojne vzniklo síce 

pomerne pružne infekčné oddelenie nemocnice v Mukačeve s 80 lôžkami a na 60 postelí 

bolo rozšírené takéto oddelenie v nemocnici v Berehove. 

 Zo stavebného hľadiska bola dokonale vybudovaná iba Všeobecná verejná mestská 

nemocnica v Užhorode. Vznikla v polovici 19. storočia ako súkromné zariadenie, od roku 

1870 fungovala ako verejná nemocnica so 60 lôžkami. Od roku 1874 sa riaditeľom 

nemocnice MUDr. E. Novak, ktorý výstavbou komplexu účelových budov postupne 

kompletizoval jej oddelenia a rozširoval lôžkovú kapacitu. Od roku 1919 hrala dôležitú úlohu 

pri vytváraní systému ochrany zdravia na Podkarpatskej Rusi ako najmodernejšie a najlepšie 

vybavené zdravotnícke pracovisko napriek tomu, že revízia v roku 1920 ukázala 

v administratívnej a hospodárskej činnosti značné slabiny. V roku 1936 disponovala 

užhorodská nemocnica už 600 lôžkami a poskytovala diagnostiku a terapiu na všetkých 

základných oddeleniach. V nemocnici tiež fungovala ordinácia pre ušné, nosné a krčné 

ochorenia, moderný röntgenologický kabinet a ďalšie pomocné zariadenia. Od roku 1928 sa 

stal riaditeľom nemocnice MUDr. A. Pinta. Mal k dispozícii 17 lekárov, ošetrovateľskú prácu 

vykonávali rádové sestry sv. Vincenta.11   

                                                 
9 ŠVORC, P.: Zakliata krajina : Podkarpatská Rus 1918 – 1946. Prešov: Universum, 1996, s. 44. 
10 KOŽMÍNOVÁ, A.: Podkarpatská Rus : Práce a život lidu. Praha: Dr. R. Kobosil, 1922, s. 27.   
11 ДОЛИНАЙ, Н.: Общественная город. больница въ Ужгородћ. In БАЧИНСКIЙ, Э. et al. (Eds.): 
Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Ужгород: Русскiй Народный Голосъ, 1936,  с. 77 – 78 
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 Mestská nemocnica v Mukačeve prešla do rúk štátu v stave, keď zo 120 lôžok bolo 

možné použiť 50, chýbal vlastný vodovod, nehovoriac o protiseptickej miestnosti a röntgene. 

Operačná sála slúžila ako kvetinová miestnosť rádových sestier. Infekčné oddelenie zriadili 

v bývalom deputátnickom domčeku schönbornského panstva, a to bez izolovania chorých na 

rôzne infekčné onemocnenia.12 Nový riaditeľ MUDr. B. Albert zabezpečil prestavbu všetkých 

budov a okrem infekčného zriadil tiež detské a pľúcne oddelenie. Nový pavilón bol vystavaný 

pre chirurgické a gynekologické oddelenie.  Pôvodnú zemskú nemocnicu v Berehove tvorilo 

niekoľko stiesnených barakov, preto bolo potrebné uskutočniť dosť rozsiahle adaptačné 

práce a vystavať nové objekty, hoci hlavná budova bola postavená na začiatku 

deväťdesiatych rokov 19. storočia a tak mala len asi tridsať rokov. V pôvodných stavbách 

pripomínajúcich provizóriá nebola ani kanalizácia, ba ani splachovacie záchody a používala 

sa voda zo studní, ktoré neboli dostatočne zabezpečené proti prenikaniu nečistôt. 

Nevyhovujúce bolo aj zariadenie nemocnice a prístrojové vybavenie, keď v laboratóriu nebol 

ani mikroskop. 

 Nové vedenie nemocnice s podporou ministerstva, ako aj s pomocou referátu 

národného zdravia v pomerne krátkom čase zmenili nemocnicu na nepoznanie. Došlo 

k výraznej rekonštrukcii stavieb, k vybudovaniu inžinierskych sietí, k zakúpeniu postelí, 

posteľnej bielizne a prístrojov, vrátane röntgenu. Kým v roku 1920 odborný personál 

nemocnice tvorili traja lekári a 34 ošetrovateliek, v roku 1935 to bolo 18 lekárov a 170 

pracovníkov pomocného personálu. V priebehu 15 rokov počet pacientov liečených v jednom 

roku sa zvýšil štyrikrát, počet lôžko/dní vzrástol o 100 000.13  

 Zvlášť nepriaznivá  situácia z aspektu hygieny a vybavenosti ústavu bola najmä 

v Sevľuši. V tamojšej  zemskej nemocnici bolo potrebné postaviť nielen pavilón pre 

venerológiu, chirurgiu a gynekológiu, ale aj hospodárske budovy. S nápravou celkových 

pomerov tam bolo najviac práce.14  

 Najnovšia budova z celého komplexu určená pre interné oddelenie bola síce 

postavená v roku 1917, avšak z dreva, a len fingovanou omietkou vyvolávala dojem 

murovanej stravy. Drevo však postupne zasiahla pleseň a hrozilo zrútenie sa celej budovy 

s iste nepredstaviteľnými dôsledkami. Venerologické oddelenie bolo umiestnené v bývalej 

stajni a kuchyňa v sedliackom dome z nepálených tehál. Používaná voda zo studne bola 

                                                 
12 DOŠKÁŘ, J.: Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. In CHMELAŘ, J.- KLÍMA, S.- NEČAS, J. 
(Eds.): Podkarpatská Rus : Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, církevních, 
jazykových a osvětových s 53 ilustracemi a 2 mapami. Praha: Orbis, 1923, s. 178. 
13 ВЕСЕЛЫЙ, С.: Пятнадсать лћт земской больницы въ Береговћ. In БАЧИНСКIЙ, Э. et al. (Eds.): 
Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Ужгород: Русскiй Народный Голосъ, 1936,  с. 83 – 84. 
14 MIKULANINEC, Š.: Zdravotníctví a sociálně zdravotní poměry na Podkarpatské Rusi. In 
ZATLOUKAL, J. (Ed.): Podkarpatská Rus : Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání 
Podkarpatské Rusi. Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi,1936, s.169.  
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infikovaná a pravidelne vyvolávala črevný týfus. Hospodárenie nemocnice nebolo možné 

označiť inak ako otvorené rozkrádanie.15  

 Jedinou vzdelávacou medicínskou inštitúciou na Podkarpatskej Rusi bola Štátna 

škola pre výchovu a výcvik pôrodných asistentiek v Užhorode. Mala už svoju tradíciu, 

pretože prvý trojmesačný kurz pre babice sa začal 1. novembra 1890, periodicky sa 

opakoval do konca roku 1893, pričom ho absolvovalo 202 frekventantiek. V roku 1894 

postavili osobitnú budovu pre akušerskú školu s tromi miestnosťami a 17 posteľami pre 

rodičky. Prekážkou pre záujemkyne z radov rusínskeho obyvateľstva bolo absentovanie 

internátu a maďarský vyučovací jazyk. Dĺžka kurzov sa predlžila na päť mesiacov. 

 Po vojne a začlenení regiónu do Československa bol zriadený internát, boli 

umožnené štipendiá a jazyk sa zmenil na slovansko-maďarský. V roku 1927, keď do 

dôchodku odišiel po 37 rokoch zakladateľ školy a jej riaditeľ MUDr. E. Novak, funkciu prevzal 

MUDr. V. Němec. V roku 1930 Ústav pre výchovu pôrodných asistentiek dostal novú budovu. 

Kurzy boli predĺžené na desať mesiacov a vyučovacím jazykom sa stala ruština. V ústave 

zriadili tri oddelenia so 75 lôžkami, a to pre rodičky, gynekologické pacientky a pre septické 

prípady. Štatistické údaje ukazujú, že do roku 1936 diplom pôrodnej asistentky obdŕžalo viac 

než 2 100 uchádzačiek.16   

 Referát sociálnej starostlivosti pre Podkarpatskú Rus v Užhorode mal priamo 

v kompetencii starostlivosť o mládež a invalidov, sprostredkovanie práce, ako i bytovú 

starostlivosť. Začal prevádzkovať tiež ústav pre hluchonemých v Užhorode a dva sirotince – 

v Mukačeve a Veľkom Sevľuši.   

 Za tejto situácie naliehavú situáciu bolo možné čiastočne riešiť iba s pomocou zo 

zahraničia. Medzi prvými finančnú pomoc poskytli dobročinné organizácie lady Muriel 

Pageovej a kpt. Salisburyho z Veľkej Británie, len o čosi neskôr pomohla Liga červeného 

kríža z Francúzska a snáď najvýdatnejšia pomoc prišla v rámci tzv. Hoowerovej akcie z USA. 

Boli zamerané na potravinovú pomoc o ošatenie časti obyvateľstva zaostávajúcich alebo 

vojnou devastovaných regiónov.  

  Nezastupiteľné miesto pri plnení mimoriadne náročných úloh na týchto úsekoch 

zdravotníctva a sociálnej politiky mali početné dobrovoľné organizácie, bez ktorých by pomoc 

nemocným, ale ani sociálna výpomoc v žiadnom prípade neboli preukázané v takom rozsahu 

a na takej úrovni, ako sa to napokon podarilo. Na prvom mieste pritom musíme uviesť 

Československý Červený kríž, ktorý obetavú činnosť v týchto smeroch vyvíjal už od roku 

                                                 
15 DOŠKÁŘ, J.: Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. In CHMELAŘ, J.- KLÍMA, S.- NEČAS, J. 
(Eds.): Podkarpatská Rus : Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, církevních, 
jazykových a osvětových s 53 ilustracemi a 2 mapami. Praha: Orbis, 1923, s. 179. 
16 НЕМЕЦЪ, В.: Развитiе акушерства на Подкарпатской Руси. In БАЧИНСКIЙ, Э. et al. (Eds.): 
Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Ужгород: Русскiй Народный Голосъ, 1936,  с. 77 – 78. 
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1920. Koordinačné centrum ČsČK na Podkarpatskej Rusi vo forme osobitného oddelenia 

(divízie) vzniklo v Mukačeve pod vedením MUDr. B. Alberta.17  

 V roku 1921 začala v Užhorode aktívne pracovať organizácia Československá 

Ochrana matiek a detí. 

 Od roku 1922 svoju pobočku na Podkarpatskej Rusi otvorila tiež veľmi úspešná 

celoštátna organizácia Masarykova liga proti tuberkulóze. O rok sa začalo aktivizovať 

Zemská kuratórium pre mládež Podkarpatskej Rusi v Mukačeve, ale tiež evanjelický Spolok 

„Kresťanská služba“ so sídlom v Prahe. Určité obdobie významnú finančnú čiastku na 

naznačený účel poukazoval Židovský spolok pre starostlivosť o siroty na Podkarpatskej Rusi, 

ktorý vlastne až do veľkej hospodárskej krízy finančné prostriedky získaval od sponzorov 

v Spojených štátoch amerických.  

 Viaceré nepriaznivé okolnosti a prekážky museli prekonať aktivisti starostlivosti 

o mládež. V roku 1923 vznikol síce Zemský konzultačný výbor pre starostlivosť  mládež, 

avšak bez práva prakticky konať a vytvárať okresné kuratória, čo sa podarilo až v roku 1932. 

Štatistika z roku 1930 pritom ukázala, že na Podkarpatskej Rusi vtedy žilo 407 opustených 

a 207 morálne narušených detí, ako aj 10 857 sirôt a polosirôt, teda až 13,6 % z celkového 

počtu tamojších školopovinných detí. Zemské kuratórium pre mládež v Mukačeve riadilo12 

okresných kuratórií s 2306 členmi a 18 kooperujúcich korporácií. 

 Činnosť Zemského kuratória pre mládež Podkarpatskej Rusi bola skutočne 

mnohostranná. Dozeralo na starostlivosť o opustené deti a deti ohrozené vo výchove 

a výžive, organizovalo stravovacie, ošacovacie a prázdninové akcie, prácu s učňovskou 

mládežou. Zakladalo útulky pre nezamestnanú mládež, preberalo verejné opatrovníctvo nad 

deťmi i obhajobu pri súdoch s maloletými a poskytovalo konzultácie pri výbere povolania.18   

 Prirodzene, najvýznamnejšou z uvedených dobrovoľníckych organizácií bol 

Československý Červený kríž (ČsČK), ktorý v tomto regióne realizoval úplne najviac 

zdravotníckych a sociálnych projektov v celkovej hodnote asi 30 miliónov korún, čo by 

v dnešných finančných reláciách predstavovalo možno aj 1,5 mld. Sk. Organizácia mala na 

Podkarpatskej Rusi 43 pobočiek, ktoré v rámci svojho poslania vyvíjali skutočne všestrannú 

činnosť počnúc organizovaním vyživovacích akcií a končiac aktivitami na spájanie rodín 

a hľadania príbuzných. Kým v prvých rokoch bola celá činnosť ČsČK orientovaná na 

záchranné práce, v ďalších rokoch nadobudla systematický charakter. 

 Prvým významným činom, pri ktorom sa osvedčil ČsČK na Podkarpatskej Rusi bola 

povojnová vyživovacia akcia, ktorej cieľom bolo odvrátiť hrozbu hladomoru v najzaostalejších 

                                                 
17 ВАКУЛА, Н.: Нариси з історії медицини Закарпаття: З давних часів до 40-х років ХХ 
століття. Ужгород: Мистецька Лінія, 2006, s. 56. 
18 ГАДЖЕГА, И.П.: Земское попеченiе о молодёжи на Подк. Руси. In БАЧИНСКIЙ, Э. et al. (Eds.): 
Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Ужгород: Русскiй Народный Голосъ, 1936,  с. 162 – 
164. 
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oblastiach. V prvej fáze bolo potrebné poskytnúť pomoc nielen deťom, ale aj dospelým, 

v druhej fáze bola určená len pre deti v školskom veku. Aj keď sa oficiálne ukončila v roku 

1922, keď už boli pomery normalizované a plne činné tiež štátne inštitúcie, sporadicky sa 

takéto akcie, hlavne na Verchovine, organizovali až do roku 1927. Za toto obdobie bolo 

organizáciami ČsČK vydaných asi 4,1 milióna porcií jedla, čo si aj v dnešných pomeroch 

dokážeme len ťažko predstaviť.  

 Na začiatku tridsiatych rokov sa ČsČK v tomto smere opäť angažoval v rámci tzv. 

kukuričnej akcie, keď v súvislosti s hospodárskou krízou a neúrodou bola ohrozená výživa 

obyvateľstva v severných okresoch Podkarpatskej Rusi predovšetkým značným 

nedostatkom krmovín. V tejto súvislosti v rokoch 1930 – 1931 ČsČK poskytol 13 000 

rodinám jednorazovú pomoc v podobe 370 ton kukurice. V roku 1932 bolo rozdelených  

10 000 rodinám na Verchovine dokonca 46 vagónov, t.j. 460 ton kukurice.19  

V prvých rokoch po začlenení Podkarpatska do Československej republiky sa 

uskutočnila tiež tzv. ošacovacia akcia, pri ktorej významne asistovali organizácie Červeného 

kríža. V priebehu rokov 1920 – 1921, ktoré sa vyznačovali krutými mrazmi, bolo medzi 

obyvateľstvo bývalej Maramorošskej župy rozdelených 8 000 vlnených svetrov. Druhou 

destináciou ošacovacej pomoci bola Verchovina, zvlášť okres Volovec, kam bola poslaná 

pomoc vo forme asi 9 000 odevov.20 Vyživovacie a ošacovacie akcie, ktoré sú založené na 

bezodplatnom poskytnutí materiálnych statkov, nie sú však vôbec ideálnou formou sociálnej 

pomoci, pretože vlastne podporujú vytvorenie tzv. žobráckej mentality, ktorá vedie ľudí 

k pasivite a k špekulatívnemu prístupu k životu.  

 Organizácie, pracovníci a dobrovoľní členovia ČsČK sa zvlášť vyznamenali pri 

protiepidemiologických opatreniach a následnej preventívnej činnosti v rokoch 1919 až 1921. 

Už na jeseň roku 1919 sa vyskytli prvé prípady škvrnitého týfu v juhovýchodnej časti regiónu, 

ktoré na jar 1920 prerástli v epidémiu. Situáciu skomplikovalo následné vypuknutie epidémie 

pravých kiahní a neskôr aj črevného týfu a úplavice. Nedostatočná výživa obyvateľstva 

a nedodržiavanie základných hygienických zásad vyvolávali veľké nebezpečenstvo 

masového rozšírenia a obrovskej katastrofy. 

 Červený kríž pohotovo reagoval a vyvinul veľké úsilie, aby sa mu v rozháraných 

politických pomeroch, za vojenskej diktatúry a v podmienkach prítomnosti rumunských vojsk 

v regióne podarilo zriadiť a prevádzkovať prenosnú nemocnicu v Chuste, ktorú neskôr 

prevzal československý štát, ako aj malú nemocnicu vo Svaľave. Gigantickým činom bolo 

presunutie a sfunkčnenie zdravotného vlaku v roku 1921, ktorý výrazne prispel k likvidácii 

                                                 
19 УЛЬМАНЪ, Ф. : 15 лћт работы Чсл. Краснаго Креста на Подкарпатской Руси. In БАЧИНСКIЙ, 
Э. et al. (Eds.): Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Ужгород: Русскiй Народный Голосъ, 
1936,  с. 155. 
 
20 MIKULANINEC, Š.: Zdravotníctví a sociálně zdravotní poměry, s, 171. 
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epidémie v Maramoroši. Vlakovú súpravu so zdravotnou technikou, liekmi a materiálom, ale 

aj s vagónmi pre hospitalizáciu pacientov, prepožičal Červený kríž z USA, pričom sa ju 

podarilo z Hamburgu cez Nemecko a celé Československo presunúť na Podkarpatsko 

a presúvať ho po epicentrách epidémie.21 

 Významnou doménou ČsČK na Podkarpatskej Rusi bola tiež starostlivosť o zdravie 

detí, ktorá na tomto území nemala veľké tradície. Pediatrov v niektorých okresoch fakticky 

ani nebolo a ani rodičia s detskými chorobami, ani už nehovoriac o prevencii, nemali takmer 

žiadne skúsenosti. Jedinou reálnou pomocou na vidieku boli v tomto smere len tzv. babice, 

teda pôrodné asistentky, z ktorých len časť absolvovala príslušný kurz v Užhorode, ktoré 

fungovali už za čias Uhorska. Zásluhou ČsČK bolo postupne v regióne zriadených 16 

poradní pre matky s deťmi do šiestich rokov, ktoré začali so systematickou prácou medzi 

populáciou. S týmto cieľom využívali monitoring tehotných žien, ktoré si zvykli poradne 

navštevovať a pokračovali v tom aj po pôrode. 

 Pobočka ČsČK na Podkarpatskej Rusi sa podieľala aj na starostlivosti o siroty, hoci  

išlo o oblasť, ktorej bola venovaná značná pozornosť zo strany štátu a cirkevných organizácií 

už v podmienkach Uhorska. Išlo jej najmä o vyhľadávanie osirelých detí a úsilie zabezpečiť 

ich adoptovanie alebo umiestnenie v príslušných zariadeniach. V tomto smere 

spolupracovala so štátnymi orgánmi, samosprávou aj inými inštitúciami, ktoré sa zaoberali 

touto agendou. ČsČK prevádzkoval aj vlastný sirotinec v Neresnyci, ktorý bol v roku 1927 

premiestnený do Svaľavy. 

 Zaujímavým, a v svojej dobe rozhodne priekopníckym počinom, bolo zriadenie tzv. 

rodinnej osady vo Veľkom Byčkove, ktorá však bola neskôr z technických dôvodov presunutá 

do obce Nelipyno pri Svaľave. Z formálneho aspektu išlo o určitý predobraz projektu tzv. 

detského mestečka, ktorý bol s veľkým úspechom a publicitou realizovaný na Slovensku 

v obci Zlatovce až v šesťdesiatych rokoch. Detská osada na Podkarpatskej Rusi bola však 

určená pre siroty vyžadujúce stálu lekársku starostlivosť. Vznik menších detských kolektívov 

a simulovanie rodinnej atmosféry malo na psychický vývoj sirôt blahodarný vplyv, ktorý 

vyvážil oveľa vyššie náklady na jedno dieťa v porovnaní s klasickým sirotincom.  

 Československý Červený kríž na Podkarpatskej Rusi sa úspešne podieľal aj na 

riešení ďalšieho sociálneho problému, ktorý predstavoval relatívne nízky podiel absolventov 

meštianskych škôl vo vidieckej populácii. Príčinou bola veľká vzdialenosť meštianskych škôl 

od horských a podhorských osád, kam deti, na rozdiel od prístupných ľudových škôl, nemohli 

denne dochádzať. Prirodzene, tento problém najevidentnejšie vystupoval do popredia na tzv. 

                                                 
21 Tamtiež, s. 172. 
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Verchovine, kde situáciu často komplikovali klimatické podmienky.22  

 Červený kríž z vlastnej iniciatívy, hoci nešlo priamo o zdravotnícku záležitosť, pristúpil 

k vytváraniu žiackych domov pri meštianskych školách, akýchsi internátov, kde len za 

symbolický poplatok dostali ubytovanie a stravovanie 10 – 15- roční žiaci meštianskych škôl 

zo vzdialenejších obcí od sídla školy. Postupne vzniklo šesť takýchto žiackych domovov, 

ktorými prešlo asi 850 chovancov. Nemožno poprieť, že sa týmto spôsobom zvýšila 

vzdelanostná úroveň mladej generácie, najmä na periférií regiónu, a iste sa podarilo 

podchytiť nie jedno talentované dieťa.   

 Zdravotný, ale aj sociálny aspekt malo organizovanie tzv. letných kolónií, na ktoré sa 

podujali organizácie ČsČK na Podkarpatskej Rusi. Išlo o prázdninové tábory detí, 

najčastejšie pod vedením učiteľov, aké sú známejšie v rámci skautingu či neskôr tzv. 

pionierskeho hnutia. Letné kolónie však boli určené pre deti trpiacich na TBC a deti  

s podvýživou, hlavne z najchudobnejších oblastí, v ktorých dostávali i lekársku opateru. 

Červený kríž v spolupráci so školami ďalšími organizáciami pripravil 22 letných kolónií po 43 

dní, v ktorých sa vystriedalo 770 zdravotne postihnutých či ohrozených detí.    

 Podobný účel, hoci s dôrazom na skvalitnenie výživy i sociálnej inteligencie, malo tiež 

organizovanie prázdninových umiestnení chudobných detí do rodín v českých krajinách, 

ktoré sledovali aj zvýšenie jazykovej pripravenosti detí pre ďalšie štúdium. Táto forma aktivity 

Červeného kríža sa uskutočňovala tiež v spolupráci s náboženským spolkom „Kresťanská 

služba“, ktorý sprostredkovával vytypovanie vhodných rodín, ktoré boli ochotné zúčastniť sa 

tohto zaujímavého projektu. 

 V neposlednom rade, veľmi dobrou ideou ČsČK, ktorá sa uchytila aj v oblasti 

Podkarpatskej Rusi bolo získavanie mladých ľudí, ba aj detí pre prácu v tejto humánnej 

dobrovoľníckej organizácii. V roku 1931 tak aj v tomto regióne vznikol Dorast ČsČK, ktorý sa 

opieral predovšetkým o aktivistoch, ktorých mal v radoch učiteľov v školách na základnom 

i strednom stupni, ale aj v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Nemožno sa preto čudovať, 

že v krátkom čase vznikli miestne organizácie pri 276 školách, čím sa do činnosti Červeného 

kríža zapojilo 32 000 nových členov.23 

 Sociálnym problémom podkarpatskoruskej spoločnosti bol jej rurálny charakter. 

Týkalo sa to hlavne rusínskeho osídlenia, pretože tamojšie mestá a mestečká mali často 

prevažne inonárodný ráz, hlavne s maďarským, židovským, nemeckým obyvateľstvom. 

                                                 
22 Podrobnejšie pozri МИКУЛАНИНЕЦЪ, С.: Здравоохраненіе и соціально-санитарныя отношенія 
на Подкарпатской Руси. In БАЧИНСКIЙ, Э. et al. (Eds.): Подкарпатская Русь за годы 1919 – 
1936. Ужгород: Русскiй Народный Голосъ, 1936,  с. 71 – 74. 
 
23 K tomu pozri УЛЬМАНЪ, Ф. : 15 лћт работы Чсл. Краснаго Креста на Подкарпатской Руси. In 
БАЧИНСКIЙ, Э. et al. (Eds.): Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Ужгород: Русскiй 
Народный Голосъ, 1936,  с. 154 – 161. 
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Roľníctvo a pastierstvo bývalo v rusínskom prostredí dedičné, čo ovplyvňovalo život 

spoločnosti i tempo jej urbanizácie. Tak vznikla myšlienka tzv. učňovskej akcie, ktorej 

podstatou bolo získať rusínskych chlapcov pre remeselnícke povolania, vrátane aj ich 

umeleckých variantov. V záujme toho boli na prechodný čas umiestňovaní do dielní majstrov 

týchto remesiel, a to na Slovensku a na Morave, formou zvláštneho učebného pomeru. V 

rokoch 1921- 1934 takúto výučbu absolvovalo 1 692 chlapcov.  

 Československý Červený kríž na Podkarpatskej Rusi nezanedbal ani jednu zo 

základných úloh uvedenú v jeho stanovách, ktorou je zdravotno-výchovná činnosť. Išlo 

o šírenie zdravotnej osvety a popularizáciu profylaktických zásad v širších vrstvách rusínskej 

spoločnosti, zvlášť mládeže. Vedenie organizácie i jej miestne pobočky sa pritom okrem 

tradičných prednášok, zvyčajne spojených s nejakou umeleckou alebo telovýchovnou 

produkciou, často prikláňali k využitiu jednak dokumentárneho alebo inštruktážneho filmu 

formou putovného kina.  

 Rozhodne sa nezabúdalo ani na ďalšie dôležité poslanie Červeného kríža, a to 

v celoeurópskom meradle, ktorým je príprava k preukázaniu prvej pomoci, teda istej 

predlekárskej starostlivosti. V medzivojnovou období sa na označenie prvej pomoci používal 

termín biblického pôvodu, tzv. samaritánska činnosť. Za týmto účelom ČsČK zorganizoval 

celkom 63 kurzov prvej pomoci, v ktorých vyškolil 1357 samaritánov, ktorí mohli byť využití 

pri rôznych masových podujatiach a športových zápoleniach. Pravda, núkalo sa aj ich 

využívanie v armáde.24 

 V relatívne krátkom čase sa však úradom a inštitúciám  podarilo zriadiť zdravotnícke 

centrá a zariadenia, ako aj vytvoriť aspoň jednoduchý systém sociálnej ochrany tamojšieho 

obyvateľstva. Rozvinula sa zdravotno-osvetová činnosť, aktivita charitatívnych organizácií  

a docielila sa aj istá zaangažovanosť občanov v oblasti dodržiavania princípov osobnej 

i kolektívnej hygieny a ochrany zdravia. Do kampane sa zapojili školy a značnú časť úloh 

v tomto smere prevzali kultúrno-osvetové organizácie a záujmové spolky. 

 Výrazne znížiť výskyt epidémií a infekčných ochorení, dojčenskú úmrtnosť,  zvládnuť 

kritický nedostatok lekárov, dentistov, zdravotných sestier, ale aj  školených pôrodných 

asistentiek. Zvýšila sa prenatálna i postnatálna starostlivosť o deti i rodičky, monitoroval sa 

celkový zdravotný stav obyvateľstva a urobili sa aj prvé kroky smerujúce k prevencií voči 

najčastejším a najnebezpečnejším ochoreniam. Rovnako to platí i pre oblasť využívania 

prírodného prostredia, minerálnych vôd a horských oblastí, hoci sa všetky zámery na tomto 

úseku nepodarilo realizovať.  

 Relatívne úspešné riešenie zdravotníckych a sociálnych  problémov v severných 

okresoch Podkarpatskej Rusi v medzivojnových rokoch môže byť v istom zmysle pre nás 

                                                 
24 ВАКУЛА, Н.: Нариси з історії медицини Закарпаття: З давних часів до 40-х років ХХ 
століття. Ужгород: Мистецька Лінія, 2006, s. 63. 
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inšpirujúce i dnes. Domnievame sa, že snáď bude možné čiastočne využiť niektoré postupy 

štátnych orgánov, ale aj priame skúsenosti aktérov vtedajšieho zdravotníckeho systému, 

najmä pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť a zámerné vytváranie hygienických návykov 

u zatiaľ neprispôsobivého, sociálne a kultúrne zaostávajúceho obyvateľstva v rómskych 

osadách alebo v komunitách vo veľmi ťažko prístupných terénoch. 

Úzke prepojenie orgánov, inštitúcii a organizácií, ktoré sledujeme pri riešení 

podstatne zložitejších zdravotných a sociálnych problémov v medzivojnovom 

Československu môže byť pre nás odkazom z minulosti. Z organizačných postupov metód 

činnosti i konkrétnych opatrení jednotlivých zložiek priamo vyžarovalo, že štátna a miestna 

správa, zdravotnícke zariadenia, školy i dobrovoľné organizácie a spolky vždy sledovali 

spoločný cieľ a v tomto zmysle sa nestavali sa do pozície konkurentov.  

 Československý štát a jeho orgány sa nikdy nerozpakovali a bezvýhradne dávali 

podporu dobrovoľníckym organizáciám v tejto sfére. Bez priamej finančnej podpory zo strany 

štátu by nemohli realizovať činnosť v takom rozsahu a na takej úrovni, ako ju realizovali. Štát 

neváhal od neštátnych vlastníkov prevziať zariadenia, pokiaľ nemali dosť prostriedkov na ich 

prevádzkovanie. Tak sa to stalo napr. poštátnením provizórnej nemocnice v Chuste či 

menšieho nemocničného zariadenia vo Svaľave. Keď štát dal postaviť Dom ľudového 

zdravia v Užhorode, so samozrejmosťou dal jeho značnú časť k dispozícii organizácii 

Československého Červeného kríža, Masarykovej lige proti tuberkulóze a poskytol priestor 

pre činnosť spolku pre ochranu matiek a detí a pre poradne zdravotníckej osvety.25  

 Dôležitým predpokladom pre fungovanie zdravotníckeho systému v tak zložitých 

podmienkach bola stabilita organizačnej štruktúry a riadenia, a to vrátane vedúcich 

funkcionárov, ktorí sa osvedčili. Tak napr. dr. A. Novák bol 33 rokov riaditeľom školy pre 

pôrodné asistentky v Užhorode a 55 rokov riaditeľom užhorodskej nemocnice, a to bez 

ohľadu na nemalé množstvo štátoprávnych a politických zmien, ktoré sa v tomto období 

odohrali. Na druhej strane dr. Nagy, riaditeľ nemocnice v Sevľuši, bol okamžite odvolaný za 

zneužitie pacientov na prácu vo svoj prospech a za hrubé správanie,  a to bez ohľadu na 

podporu, ktorú mu vyjadrovali  vplyvné maďarské politické strany.  

 Aktuálnym odkazom dnešku je tiež úzka spolupráca spolkov a organizácii bez ohľadu 

na politickú profiláciu či národnostné zloženie vedenia či členskej základne. V prospech 

riešenia zdravotných i sociálnych problémov sa aktivizovali spolky či osobnosti rusofilskej či 

ukrajinskej orientácie, o siroty sa starali a o ich výchovu sa snažili ľudia gréckokatolíckeho, 

pravoslávneho, ale aj židovského, evanjelického ba aj husitského vyznania. O zdravotnícku 

osvetu sa usilovali spolky české, maďarské, ruské, slovenské, židovské či nemecké. Čo je 
                                                 
25 MIKULANINEC, Š.: Zdravotníctví a sociálně zdravotní poměry na Podkarpatské Rusi. In 
ZATLOUKAL, J. (Ed.): Podkarpatská Rus : Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání 
Podkarpatské Rusi. Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi, 1936, s.171..  
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však vari najdôležitejšie, na Podkarpatskej Rusi sa podarilo do riešenia uvedených 

problémov zapojiť ľudí, ľudí z rôznych vekových, profesijných a spoločenských vrstiev, 

z ktorých každý si našiel vec, v ktorej bol ochotný a schopný pomôcť. A to je to, čo nám snáď 

dnes najviac chýba. 
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KULTÚRNA, VZDELÁVACIA A ZDRAVOTNO – OSVETOVÁ ČINNOSŤ KOŠICKÝCH 
SPOLKOV MEDZI RÓMSKOU POPULÁCIOU (1918 – 1938) 

Zupková E. 

Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 

 

 Rómske komunity na Slovensku sú aj v súčasnosti charakterizované veľmi zlým 

zdravotným stavom, nedostatočnou prevenciou voči chorobám a informovanosťou 

o ochoreniach, ktoré sú pre majoritu dávno prekonaným problémom. Na druhej strane, 

pôsobia medzi rómskou populáciou na Slovensku rôzne organizácie, nadácie a inštitúcie, 

počnúc vládnymi organizáciami, ktoré sa snažia tento pálčivý problém eliminovať. Niektoré 

z týchto organizačne i účelovo veľmi heterogénnych inštitúcií, pôsobia na poli vzdelávacej, 

zdravotnej a osvetovej činnosti medzi Rómmi už niekoľko rokov, so striedavými čiastkovými 

úspechmi. Ich vznik a doterajšie pôsobenie v našom prostredí, však rozhodne nie je 

záležitosť nová ani ojedinelá, práve naopak spomínané organizácie a inštitúcie majú svojich 

unikátnych predchodcov v spolkoch pôsobiacich v medzivojnovom období v meste Košice. 

 Už počas existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie boli Košice plnohodnotným 

centrom kultúrneho a spoločenského diania, po vzniku ČSR sa stali rýchlo sa rozvíjajúcim 

urbanizačným článkom. Naďalej zostali sídlom správnych, politických a mnohých kultúrnych 

inštitúcií, stali sa tiež najvýznamnejším regionálnym centrom obchodu a priemyslu. 

S dynamickým rozvojom mesta bol nevyhnutne spätý aj rast počtu jeho obyvateľov, ten sa 

rapídne zvyšoval najmä v prvých rokoch po skončení vojny26, a kolísal v letných a zimných 

mesiacoch. Mestské prostredie bolo vo všeobecnosti vhodným miestom pre vznik 

a fungovanie spolkov a spoločností najrôznejšieho charakteru, aj spolkov zameraných na 

pomoc členom rómskej minority. 

 Ďalším výrazným faktorom , ktorý ovplyvnil čas a priestor vzniku týchto zaujímavých 

spolkov, bola dlhodobá prítomnosť Rómov na území mesta i celého východoslovenského 

regiónu.27 Podľa evidencie obyvateľov z roku 1924, žilo v meste 52 898 obyvateľov, z toho 

771 Rómov28,ktorí žili sústredene v jednej mestskej časti. Táto rómska komunita bola 

charakterizovaná vysokým počtom detí a žien29, pričom jej štruktúra sa v nasledujúcich 

rokoch výraznejšie nemenila. V nasledujúcom období sa počet Rómov v meste zvyšoval, aj 

v dôsledku sťahovania sa početných rómskych skupín z celého regiónu východného 

                                                 
26 Sťahovanie ľudí do miest súviselo so zlou hospodárskou situáciou, najmä na vidieku. 
27 Najstaršie údaje o prítomnosti rómskej osady – tábora pod hradbami mesta Košice pochádzajú z polovice 17 
storočia. Ďalšie údaje o počte a živote Rómov v regióne sú obsiahnuté v súpisoch Cigánov v Uhorsku z 18. a 19. 
storočia. Halaga, Ondrej : Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc. Košice 1967. 
28 ŠA Košice, f. Košická župa 1923 1928, evidencia Cigánov z roku 1924, i. č.28.  
29 Tamtiež. 
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Slovenska do Košíc, koncom 30. rokov 20. storočia bol už počet Rómov v meste30 viac ako 

2000.31 

 V neposlednom rade ovplyvnila vznik košických spolkov zameraných na kultúrnu 

a osvetovú činnosť medzi rómskou minoritou, aj prítomnosť početnej inteligencie. Tá sa 

angažovala v mnohých spolkoch a spoločnostiach32, navyše začalo v 20.rokoch 20. storočia 

pôsobiť v meste veľa úradníkov, učiteľov33 a samozrejme aj lekárov, ktorí boli združení 

v Spolku československých lékařů v Košicích.34  

 Čiastočné informácie o štruktúre rómskeho obyvateľstva a ich životných podmienkach 

v tomto období sú zaznamenané v rôznych evidenciách a súpisoch Cigánov žijúcich v ČSR. 

Ministerstvo vnútra nariadilo realizáciu takýchto  súpisov v snahe sprehľadniť a obmedziť 

pohyb kočovných rómskych skupín v krajine35, pre nás sú jedinečným zdrojom informácií 

o základných charakteristikách života Rómov na území bývalej ČSR. 

Vzdelanostná úroveň, podobne ako osvojenie si primeraných zdravotných 

a hygienických návykov, bolo veľmi úzko späté so sociálnym zabezpečením rodín, 

s celkovými podmienkami, v akých žili. Vo všeobecnosti platilo, čím nižší sociálny status, tým 

nižšia vzdelanostná úroveň i dostupná zdravotná starostlivosť. Zmeniť túto nelichotivú 

situáciu sa pokúšala aj vláda  ČSR, Ministerstvo školstva a národnej osvety poverilo v roku 

1923 jednotlivé inšpektoráty zistením vlastných „skúseností, prípadne návrhov  opatrení, 

ktoré by sa mali urobiť vo veci po stránke školskej, sociálnej a zdravotnej v pomeroch 

cigánskych detí.“36Primárnym cieľom bolo, ako naznačil sám minister, aby sa ,,cigánskym 

deťom dostalo riadnej výchovy so zreteľom k ich povahe a osobitnému založeniu“37, správy 

z jednotlivých obvodov sa týkali predovšetkým vzťahu detí i rodičov ku škole a vzdelávaniu, 

na druhej strane poskytli aj množstvo informácií o pomeroch medzi Cigánmi38, teda aj 

o chorobách a hygiene. 

Najzávažnejším faktorom, ktorý ovplyvňoval zlý zdravotný stav Rómov i nezáujem 

o vzdelávanie bola podľa jednotlivých správ chudoba. Rómovia v Košiciach i v celej republike 

patrili vo všeobecnosti k najchudobnejším obyvateľom, chýbalo im oblečenie a obuv39, 

úroveň bývania bola veľmi nízka a zabezpečovanie základných životných potrieb bolo 

                                                 
30 Počet trvalo žijúcich Rómov v Košiciach spolu s počtom momentálne sa zdržiavajúcich kočovných skupín 
v jeho obvode. 
31 AMK, f. Mestský notársky úrad v Košiciach 1923 – 1928, rok 1933, i. č. 154, krabica č. 122. 
32 Pôsobili tu literárne, divadelné, hudobné spolky, rôzne športové kluby a ligy so sociálnym zameraním. 
33 Rady početnej miestnej inteligencie boli rozširované o predstaviteľov emigrácie napr. z Ruska, tiež 
o predstaviteľov štátnej správy. 
34 Časopis lékařů českých, rok 1930. 
35 Medzi takéto súpisy patrila napr. už spomínaná evidencia Cigánov z roku 1924 podľa domovskej príslušnosti, 
alebo evidencie z rokov 1928/1929, ktoré slúžili ako pomôcka pri realizácií zákona o potulných Cigánoch č. 117. 
V 30. rokoch sa podobné súpisy konali predovšetkým v českých krajoch a zachytené údaje boli po roku 1939 
využité pri táborovej koncentrácii Rómov. 
36 ŠOBA Košice, f. Košická župa 1923-1928, rok 1923 , krabica č.315, sp. 43 923. 
37 Tamtiež. 
38 Tamtiež. 
39 Predovšetkým deťom. 
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nesmierne náročné, predovšetkým v zimných mesiacoch. Bez dostatočnej hygieny sa 

v takýchto podmienkach veľmi rýchlo šírili ochorenia, ktoré sa v zapätí menili na epidémie. 

Najnebezpečnejšie boli tuberkulóza a škvrnitý týfus, epidémie týfusu sa v košickej rómskej 

štvrti rozšírili niekoľkokrát, najrozsiahlejšie v rokoch 1923 a 1938.40 Ich odstraňovanie si 

vyžiadalo karanténu a priamy zásah mestských úradov, teda aj financií mesta. 

Podľa vtedajšej platnej legislatívy sa muselo každé mesto i obec postarať o svojich 

chudobných, nezamestnaných a všetkých obyvateľov z rôznych dôvodov odkázaných na 

verejnú pomoc. 41Za chudobného sa považovala osoba, ktorá nebola schopná udržať sa bez 

verejnej podpory, t.j. nebola schopná pre seba a svoju rodinu zabezpečiť tie najpotrebnejšie 

životné prostriedky.42Nárok na finančnú, alebo materiálnu pomoc od mesta mali len tí 

chudobní, ktorí sa mohli preukázať domovskou príslušnosťou.43 Chudinská starostlivosť bola 

pre mestá a obce veľkou finančnou záťažou, najmä krátko po vzniku nového štátneho celku, 

kedy boli ulice preplnené ľuďmi bez  práce a strechy nad hlavou. V Košiciach bolo v roku 

1923 až 1400 chudobných, pričom viac ako 500 z nich tvorilo tzv. konštantnú časť ľudí 

v núdzi44, koncom 30. rokov sa počet chudobných v meste počítal už na niekoľko tisíc, 

a zvyšoval sa s počtom nezamestnaných.45  

V dôsledku zhoršujúcej sa hospodárskej situácie a sťahovania sa rómskych skupín 

z oblasti regiónu do Košíc, sa časť Rómov žijúcich na jeho území zaradila  

k najchudobnejším obyvateľom mesta. Pomoc mestských inštitúcií a mestom podporovaných 

chudobincov, ústavov a ľudovej kuchyne, k zlepšeniu ich životných podmienok prispievala 

len okrajovo. Žiadny z košických Rómov nedostával od mesta starobný dôchodok, prípadne 

inú formu finančnej podpory, aj keď na ňu teoreticky mali nárok.46Spolky na pomoc 

a podporu košickej rómskej komunity vznikli ako nevyhnutná reakcia na kritický zdravotno-

sociálny stav Rómov, navyše po otrasoch a senzáciách spojených s tzv. moldavskými 

kanibalmi. V rokoch 1927 – 1929 sa viedlo vyšetrovanie niekoľkých vrážd  a lúpeží, kde 

hlavnými obvinenými boli  Cigáni z Moldavy nad Bodvou47. Celkovo bolo obžalovaných 19 

ľudí, pričom väčšina z nich bola v dobe spáchania trestných činov neplnoletá. Celé 
                                                 
40 AMK, f. Mestský notársky úrad v Košiciach 1923 – 1938, rok 1923, i.č. 144, krabica č. 24. 
41 ČSR  prevzala a upravila staršie rakúske a uhorské zdravotné a chudinské zákony. 
42 Takač, Artúr : Starostlivosť o mestských chudobných v Košiciach v rokoch 1918 – 1929. In : Historicia 
Carpatica, IX, 1978, s. 146 – 147. 
43 Samotné priznanie domovskej príslušnosti a domovské právo boli náročné, väčšina obyvateľov ČSR ani 
netušila aké práva a povinnosti sú s domovskou príslušnosťou späté. 
44 Bola to tá časť chudoby, ktorá bola odkázaná na pomoc mesta a dobročinných spolkov po celý rok, ľudia v zlej 
sociálnej situácii, pričom to neboli len Rómovia.  
45 Takáč, Artúr : Starostlivosť o mestskú chudobu v Košiciach v rokoch 1929 – 1938. In : Historica Carpatica, X, 
1979, s. 69 – 89. 
46 Výsledky evidencie Cigánov z roku 1924 potvrdili v košickej rómskej komunite v 755 prípadoch zo 771 
domovskú príslušnosť  v meste Košice. Na druhej strane v evidencii vydaných osvedčení o domovskej 
príslušnosti, alebo štátnom občianstve, ktoré boli podmienkou priznania finančnej ,alebo hmotnej podpory  od 
mesta sa nenachádza v tom istom období žiadny záznam o Rómoch. IN : ŠA Košice, f. Košická župa 1923 – 
1928, i.č. 32, 1924 – 1926, evidencia vydaných osvedčení o štátnom občianstve. ; ŠA Košice, f. Košická župa 
1923 – 1928, i.č. 35, 1924 – 1928, evidencia vydaných osvedčení o domovskej príslušnosti. 
47 ŠA Košice, f. Krajský súd v Košiciach 1872-1949,rok 1927,krabica č. 175,sp.1437. 
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vyšetrovanie bolo dosť nejasne a komplikované, obvinení počas výsluchov takmer nič 

nepovedali, chýbali dôkazy, v niektorých prípadoch dokonca telá obetí a z jednotlivých vrážd 

sa  podozriví obviňovali navzájom. Priebeh vyšetrovania a procesu sa zdramatizoval po tom, 

čo jeden z podozrivých prehlásil, že telá svojich obetí konzumovali. Obvinenia z kanibalizmu 

sa neskôr podarilo vyvrátiť, aj vďaka odborným posudkom košických psychiatrov. Proces 

vyvolal mnoho neblahých senzácií, na druhej starne  poukázal na nevyhnutnosť komunikácie 

s rómskymi komunitami a na akútnu pomoc, najmä v oblasti zdravia, osvety a vzdelávania. 

Za takýchto okolností vznikajú v Košiciach prvé spolky na pomoc rómskej minorite. 

Spolková činnosť 

  V roku 1929 založili košickí lekári, Ligu pre kultúrne povznesenie Cigánov na pôde 

ktorej zdravotnú, osvetovú i sociálno-podpornú činnosť v miestnej rómskej komunite. O rok 

neskôr sa záber aktivít ligy rozšíril, jej členovia sa podieľali nie len na zdravotno-osvetovej 

činnosti spolku, ale uskutočňovali v tomto prostredí aj vlastný odborný výskum. V tom istom 

roku (1930) došlo aj premenovaniu spolku na Spoločnosť pre štúdium a riešenie cigánskej 

otázky, jej vedúcou osobnosťou sa stal popredný český psychiater Jaroslav Stuchlík, ktorý 

sa u nás zaslúžil predovšetkým o rozšírenie klinickej psychológie. 

 Spektrum pôsobnosti tejto organizácie bolo veľmi široké, od organizovania kultúrnych 

podujatí, cez zdravotné prehliadky, očkovania až po sociálnu podporu a poradenstvo pre 

rómske rodiny. Zdravotné prehliadky a očkovacie akcie boli systematicky vykonávané  

a kontrolované, najmä u sociálne najslabších členov komunity. Lekári, ktorí medzi Rómmi 

aktívne pôsobili tak zároveň pracovali na vlastných odborných výskumoch, spojených 

s rómskou komunitou, a svoje závery a postrehy publikovali v  „Časopise lékařů českých“. 

Spoločnosť sa podieľala aj na organizovaní mnohých kultúrnych akcií, hudobných 

a divadelných predstavení s rómskou účasťou, ale aj na podporovaní činnosti rómskych 

tried.48 Na pôde Spoločnosti fungovala aj vlastná knižnica, podarilo sa im dokonca vydať aj 

niekoľko zaujímavých prác týkajúcich sa Rómov v regióne, pričom mali možnosť 

spolupracovať s priekopníkom romistiky v bývalej ČSR, Františkom Štampachom. Členovia 

spolku podporovali aj kultúrne aktivity Rómov v meste, a poskytli finančnú pomoc pri 

zakladaní ďalšieho spolku, športového klubu Roma Košice. Chod spoločnosti bol 

zabezpečovaný z finančných darov a zbierok. 

Na podobných pilieroch postavil svoju činnosť aj kultúrny a sociálny spolok Cigánov 

na Slovensku – Lavutarisz, založený v Košiciach, v roku 1936. V jeho vedení pôsobili 

poprední predstavitelia mesta, zväčša  úradníci, učitelia, sudcovia. Dôvody vzniku spolku 

označil tajomník spolku Lavutarisz, Alojz Horváth v jednom z listov adresovaných Mestskej 

rade v Košiciach, ako nevyhnutnosť.49 Cigáni nemali doteraz žiadnu svoju organizáciu , na 

                                                 
48 Davidová, Eva : Bez kolíb a šiatrov. Košice 1965, s. 26. 
49 AMK, f. Mestský notársky úrad v Košiciach 1923-1928, rok 1936, i.č. 143, krabica č. 18. 
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pôde ktorej by mohli predniesť svoje sťažnosti, a kde by sa mohli ako iní ľudia kultúrne 

vzdelávať, na druhej strane mali zlé skúsenosti s politickými stranami, štátnymi úradmi 

atď.50Politické strany ich, podľa tajomníka poznali len pred voľbami, všelijakými sľubmi ich 

lákali, aby za nich hlasovali a keď bolo po voľbách a „prišiel taký Cigán na sekretariát, tej, 

alebo onej strany, nikto sa ho nezastal, ba ešte ho aj vyhodili“.51 Spolok Lavutarisz bol 

založený preto, aby si Cigáni mohli sami vzájomne pomáhať52, jeho náplň spočívala 

v organizovaní kurzov slovenčiny, ručných prác, zbierok pre nemajetné cigánske deti, tiež 

rôznych divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí. 

Ušľachtilé ciele spolku sú bližšie špecifikované v stanovách, tj. „pracovať medzi 

slovenskými Cigánmi na zvýšení mravnej, kultúrnej a sociálnej úrovne života duševného 

i spoločenského .Pracovať k svornému spolupôsobeniu všetkých príslušníkov národa 

československého bez rozdielu vierovyznania a politického presvedčenia na poli kultúrnom, 

sociálnom i hospodárskom, na vzájomnom poznávaní sa a odstraňovaní vzájomných 

predsudkov a prekážok súžitia. Poskytovať členom spolku žiadané rady a pomoc v smere 

mravnom, kultúrnom, sociálnom, národohospodárskom a hmotne ich podporovať.“53  

Predsedom spolku Lavutarisz bol Gabriel Kríž54, ktorý pôsobil v meste ako policajný 

obvodný inšpektor, spolok mal v predsedníctve aj iných mestských úradníkov, napr. 

policajného sudcu Jozefa Pačayiho. Aj keď bol spolok založený s dobrým úmyslom a v jeho 

vedení sa stretli aktívni ľudia, už od vzniku mal vážne existenčné ťažkosti. Chýbali zdroje na 

financovanie akcií, spolok nemal dokonca ani stále sídlo, členovia predsedníctva sa 

stretávali v provizórnych podmienkach, v hostinci „u Prestla“ na Moldavskej ulici.55Vo 

výkazoch z novembra 1936 uvádzal spolok už 525 členov, keďže šlo o zväčša 

nezamestnaných ľudí, príspevky do spolkovej pokladnice boli minimálne. Predsedníctvo sa 

v tejto komplikovanej situácii obrátilo na Mestskú radu, so žiadosťou o finančnú podporu 

a pomoc pri zaistení stáleho sídla spolku. 

Mestská rada poskytla spolku v rokoch 1936 a 1937 dotácie vo výške od 100 KČ  do 

300 KČ, ktoré boli použité na nákup školských pomôcok pre rómske deti, na vstupenky do 

kina, alebo divadla, prípadne na šatstvo a hygienické potreby.56Zabezpečenie priestorov pre 

činnosť spolku bolo najnáročnejšie, v auguste 1936 sa mali začať kurzy slovenčiny a ručných 

prác pre Rómov, no na vyučovanie chýbala vhodná miestnosť. Členovia spolku sa obrátili so 

žiadosťou o pomoc na Mestskú radu, aby sa „nemuseli schádzať po hostincoch, lebo to 

                                                 
50 Tamtiež. 
51 Tamtiež. 
52 Tamtiež. 
53 AMK, f. Mestský notársky úrad v Košiciach 1923-1938, rok 1936, i. č. 143, krabica č. 18. 
54 Tamtiež. 
55 Tamtiež. 
56 Tamtiež. 
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vyzerá, akoby chceli ešte viac Cigánov priučiť k pitiu.“57 Mali záujem o budovu na Rumanovej 

ulici, kde predtým sídlil Klub československých turistov, nájomné však bolo nad pomery 

spolku, a jeho žiadosť bola zamietnutá. Do konca roku sa spolok niekoľkokrát pokúsil 

o prenájom iných priestorov, ale opäť neúspešne. V roku 1938 sa už v korešpondencii 

uvádza sídlo spolku na Petöfiho námestí. 

Koncom roku 1937 sa spolok popri príprave zbierok, koncertov a rôznorodej pomoci 

rómskym rodinám v meste, chystal na „väčší kultúrny počin, pri príležitosti 500 výročia 

príchodu Cigánov do Európy.“58Slávnosť sa konala 2.marca 1938, a podľa predstaviteľov 

spolku sa jej zúčastnili žurnalisti a etnografi  z ČSR i zo zahraničia. Bližšie údaje o priebehu 

slávnosti sa v agende spolku nenachádzajú, čiastočné zhodnotenie tejto udalosti je uvedené 

v jednom z listov členov spolku Mestskej rade v Košiciach. Dojmy zo slávnosti sú v ňom 

spojené s údajmi o živote Cigánov na Slovensku, s vlastnými skúsenosťami a odporúčaniami 

predstaviteľov spolku Lavutarisz.59 

Základom pre zhodnotenie pomerov Cigánov na Slovensku na pôde spolku, sa stalo 

sčítanie obyvateľov z roku 1930, ktoré  však nebolo presné. Nepresnosti si uvedomovali aj 

členovia spolku, pretože pri údaji o počte Cigánov na Slovensku 31 188, zdôraznili, že veľa 

Cigánov sa prihlásilo k slovenskej, maďarskej, prípadne poľskej národnosti.60Z celkového 

počtu Cigánov  bolo „početne najviac Cigánov v celej republike v jednom celku, v našom 

staroslávnom meste Košice.“61 Podľa zamestnania sa dali rozdeliť do troch väčších skupín, 

na hudobníkov, ktorých bolo najviac, na remeselníkov a obchodníkov a napokon na tých, 

ktorí sa živili veštením a mastičkárstvom.62 Predstavitelia spolku v tejto súvislosti hovoria 

o Cigánoch ako o „výlučných rozširovateľoch ľudovej hudby a piesní“63 

Slávnosť, bola podľa členov spolku významnou udalosťou v regionálnom meradle, 

pretože sa poukázalo na dlhodobú prítomnosť Cigánov v meste. Iniciátori založenia spolku 

Lavutarisz, tak hovorili o hrdosti, na to, že práve v meste Košice vznikol prvý kultúrny 

a sociálny spolok pre Cigánov v celej ČSR.64 

Počas svojej existencie sa spolok Lavutarisz podieľal na zvyšovaní kultúrnej 

a životnej úrovne rómskeho obyvateľstva mesta Košice. Hoci jeho činnosť nebola prevratná, 

a ciele, ktoré si v roku 1936 v stanovách vytýčil sa nepodarilo naplniť, bol prínosom pre 

rómske rodiny v meste. Organizovanie zbierok šatstva a podieľanie sa na odstraňovaní  

chudoby v rómskej komunite bolo rozhodne pozitívnym činom.  

                                                 
57 AMK, f. Mestský notársky úrad v Košiciach 1923-1938, rok 1937, i.č.143, krabica č.18. 
58 Tamtiež. 
59 AMK, f. Mestský notársky úrad v Košiciach 1923-1938, rok 1938, i.č. 143, krabica č. 18. 
60 Tamtiež. 
61 Tamtiež. 
62 Tamtiež. 
63 Tamtiež. 
64 Tamtiež. 
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Po Viedenskej arbitráži65 sa Košice stali súčasťou Maďarskej republiky, pre činnosť 

mnohých miestnych spolkov a spoločností to znamenalo koniec. V prípade spolku Lavutarisz 

došlo síce po roku 1939 k pokusu o zmenu  jeho stanov a prenesenie  sídla do mesta 

Prešov, no neúspešne a spolok definitívne zanikol.  

Podobný pokus o založenie svojpomocného združenia, vznikol v roku 1937 v Nových 

Zámkoch, v cigánskej štvrti „Pero“. V januári tu vzniklo svojpomocné pohrebné družstvo, 

v ktorom mali členovia, len Cigáni, za poplatok 2 KČ mesačne nárok byť na útraty spolku 

pochovaní.66 V tom istom roku si v snahe zvýšiť príjmy z hudby založili „Cigánske divadlo“, 

v ktorom mali hrať len Cigáni, veselohry a frašky o Cigánoch.67 

Ďalší unikátny spolok z medzivojnového obdobia spojený s Rómmi vznikol 

v Košiciach, v roku 1930. Bol to „Športový klub slovenských Cigánov Roma Košice“, ktorého 

existencia sa oficiálne datuje od marca 1931.68Iniciátormi založenia ŠKSC Roma Košice boli 

futbalový rozhodca František Švejda, obvodný policajný inšpektor Václav Čížik a policajný 

úradník Viktor Immerlglücker. Bol to jediný rómsky futbalový klub, ktorý bol zaregistrovaný 

v Medzinárodnej futbalovej federácii.69 

Mužstvo pozostávalo z rómskych hudobníkov, ktorí sa pod vedení trénera, Františka 

Švejdu učili hrať futbal. Športové výsledky klubu boli počas jeho existencie veľmi slabé, z 60 

zápasov zvíťazila Roma len 5-krát, no klub sa tešil veľkej popularite, najmä kvôli 

organizovaniu plesov pre svojich fanúšikov. V roku 1933 bol klub pozvaný na zahraničný 

zájazd po pobaltských krajinách, počas ktorého mal odohrať niekoľko priateľských zápasov 

a zároveň mali futbalisti odohrať aj niekoľko koncertov.70Tento zájazd neunikol pozornosti 

domácich i zahraničných novinárov, väčšina z nich však nehodnotila športové výsledky, ale 

dojem a atmosféru, ktorú klub so sebou priniesol. 

Finančne na tom bola Roma veľmi zle, vybavenie dostávala darom od bohatších 

a úspešnejších klubov  a výdavky sa podarilo z časti vykryť aj výnosmi z plesov a koncertov, 

no ani to nestačilo na zabezpečenie fungovania klubu. Futbalový klub ŠKSC Roma Košice 

zanikol v roku 1935. 

 Kultúrne, osvetové a zdravotnícke aktivity týchto združení síce radikálne nezmenili 

vzťah Rómov k vzdelávaniu, alebo zdravotnej starostlivosti, naštartovali však v tomto smere 

pozitívny trend. Došlo k zlepšeniu komunikácie Rómov s majoritou, najmä v úradnom styku, 

pričom si členovia komunít začali uvedomovať aj svoje politické práva. Všetky pozitívne 

zmeny a trendy boli však v zapätí zabrzdené rozbitím ČSR a druhou svetovou vojnou. 

                                                 
65 2. november 1938; Československá republika  musela pod nátlakom Nemecka akceptovať územné nároky 
Maďarska a odstúpiť v jeho  prospech oblasti na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi.  
66 Slovenský Východ, 31.1.1937,s.4. 
67 Tamtiež. 
68 Fiľo, Rastislav : Športový klub slovenských Cigánov Roma Košice. In: Romano džaniben, č. 1-2, 2002, s. 49.  
69 Tamtiež. 
70 Tamtiež. 
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AKO PRÍŤAŽLIVO A ZROZUMITEĽNE PONÚKNUŤ METÓDY PRIRODZENÉHO 
PLÁNOVANIA RODIČOVSTVA RÓMSKEMU ETNIKU 

Košč J. M. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

Ctené predsedníctvo, dámy a páni! 

Nakoľko v rámci projektu „Vzdelávanie rómskych žien v oblasti zdravotníctva“ som mal 

prednášky na tému „Prirodzené metódy plánovania rodičovstva“, téma môjho príspevku je: 

 

Ako príťažlivo a zrozumiteľne ponúknuť metódy prirodzeného plánovania rodičovstva 
rómskemu etniku. 
 

V ostatných desaťročiach sa toho pomerne dosť hovorí o plánovaní rodičovstva. Ak je 

to z pozície ktorú predstavuje Slovenská spoločnosť pre plánovanie rodičovstvo, tak sa pod 

tým myslí dostupnosť a dôsledné informovanie o antikoncepcii (ako som o tom podrobne 

referoval na konferencii – Medzinárodné bioetické dni - „Život je dar“ v Brne t.r.) Ak je to 

z pozície, ktorú predstavuje Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, tak 

sa pod tým myslí výchova k určitému životnému štýlu, ktorý je otvorený pre život a v 

odôvodnených prípadoch v zmysle HV 16 k používaniu prirodzených metód. 

 

Prirodzené metódy rozdeľujeme: 

 

- Ogino – Knausova Kalendárna metóda 

- Meranie bazálnej teploty 

- Metóda sledovania cervikálneho hlienu (Billingsova metóda) 

- Symptotermálna metóda. 

 

Pri akomkoľvek spôsobe „plánovaného rodičovstva“ treba hľadieť na niekoľko kritérií, 

ktoré by mala metóda spĺňať: 

 

- dostupnosť a jednoduchosť metódy 

- spoľahlivosť 

- finančná nenáročnosť 

- možnosť výberu (alebo návratu) k možnosti otehotnenia 

- bez rizikovosť 
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Keď hľadíme na všetky metódy plánovania rodičovstva, ktoré sa ponúkajú, najlepšie 

všetky tieto kritériá spĺňajú práve prirodzené metódy (s výnimkou snáď spoľahlivosti 

u kalendárovej metódy...) 

 

Keď hovoríme o výchove rómskeho etnika v oblasti prirodzeného plánovania 

rodičovstva stretávame sa s niektorými špecifikami. 

 

- Na rozdiel od bežnej populácie Rómovia sú prirodzene, ba až živelne „prokreatívne“ 

orientovaní. Deti pokladajú za „bohatstvo“. 

- Z ich prirodzenosti vyplýva akýsi automatický odpor voči antikoncepcii, nehovoriac o 

interrupcii. 

- S pohlavným životom veľmi často začínajú veľmi skoro a často sú aj vysoko 

promiskuitní. Avšak téma sexu je silne tabuizovaná medzi rodičmi a deťmi, takže 

informácie si väčšinou posúvajú medzi sebou v rámci jednej generácie. 

- Ich vzdelanie je na veľmi nízkej úrovni, často krát sú negramotní a často vykazujú aj 

nízke IQ. 

 

Z týchto bodov treba vychádzať, keď sa k nim chceme s takouto témou prihovoriť. 

 

Z pohľadu rómskeho etnika ak pristúpia na cestu plánovania rodičovstva, pre nich nie 

je až tak dôležité: spoľahlivosť (ak zlyhá, nič sa nedeje), ani bez rizikovosť. Nie je u nich 

vypestovaný pocit zodpovednosti. Dôležité pre nich je finančná nenáročnosť (teda zadarmo!) 

a jednoduchosť!!! 
 

Aby som sa teda vrátil k názvu tohto príspevku, príťažlivosť sa dá dosiahnuť 

spôsobom a didaktickými pomôckami (v mojom prípade projektor plní skvelú úlohu).  

Najťažší bod je zrozumiteľnosť a jednoduchosť a to nie len čo sa týka metódy, ale aj 

veľmi jednoduchý spôsob jej predstavenia. Z tohto dôvodu sa mi zdá najvhodnejšia pre 

rómske etnikum Billingsova metóda. Keďže som držiteľom certifikátu WOOMB (World 

Organization/Olulation Method/Billings) a v rámci organizácie Donum vitae jeden 

z inštruktorov kandidátov na certifikát Billingsovej metódy, mám skvelý materiál pre výučbu 

doložený mnohými odbornými publikáciami. Podotýkam, že pre náš program nepoužiteľných. 

Pre našu skupinu sa mi zdal ako veľmi vhodný materiál, ktorý pripravila Prof Anna 

Cappella z Polykliniky Gemelli v Ríme pre testovanie tejto metódy. Metódu testovala spolu 

so svojim tímom v Indii na vzorke vyše 11 000 žien, z ktorých 95 % bolo negramotných. Pre 

takúto výučbu pripravila prof. Cappella set s 80 slaidmi.  
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V prvý deň mi prof. Vaňková povedala: „Urobte 2√ z Vášho odborného slovníka.“ Po 

krátkom oboznámení sa, som s veľmi jednoduchým komentárom mohol použiť len  

11 slaidov. 
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Je jasné, že ani zďaleka nemôžem povedať, žeby som ich bol túto metódu naučil, to 

nie. Ale aspoň sa mi podarilo ich pre myšlienku získať a ak budú mať záujem do budúcnosti, 

už prvú informáciu dostali. A ja sa nebránim možnosti ich to prípadne aj naučiť! 
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POST- MODERN MORAL AUTHONOMY 
Jurina J. 

Catholic University in Ružomberok, Pedagogical faculty, Ružomberok 

 

Abstract 
 

Though there are many positive issues involved in a present post-modern thinking it 

involves some perils as well. One of the perils of the post-modern phenomenon is a rise of 

moral relativism and subjectivism in an ethical acting of an individual and a whole society as 

well. For better understanding these trends and for looking for a solution to this joyless 

situation we must objectively analyse certain facts that fully influence our moral life. First of 

all we must understand that post-modern tendencies as refusing rationalism, universalism 

and totalitarianism really lead a man to a subjective decision for moral relativism. The 

solution of this problem is only in having a respect for moral authorities and also in reviving of 

the moral values in people’s lives. 

 

Both Eastern Europe and Slovakia undertake a process of deep social and 

economical changes. After the fall of a totalitarian regime not only a political situation has 

been changed, but also a new way of thinking has appeared and struck the whole society, 

especially its cultural and moral life. Gradually we have entered a new historical epoch called 

post-modernism. 

 Post-modernism involves many positive aspects but there is some danger as well. 

One of the perils connected with the rise of a post-modern thinking is moral relativism and 

subjectivism in ethical acting. Let us look for real causes of a post-modern ethical problem 

and let us try to find a solution to this complicated situation. If we want to succeed and 

understand a plot and evil of moral relativism, we need to explain a terminological aspect of 

both a post-modern phenomenon and a term ethic first. 

 

I. Post-modern phenomenon characteristic  
A present post-modern thinking can be characterized as an anti thinking and it 

manifests itself by following facts: 

1. anti-historism: post-modernism refuses old noble ideals that smell of a totality and 

all former systems of philosophy and culture are considered as meta-narrative and it is 

expressly necessary to unmask and eventually eliminate them. Post-modernism refuses 

rationalism, ideologism and universalism and prefers plurality, heterogeneity of various 

games of communities and communicating cultures where each group and also an individual 

have right to their own individual discourse. 
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2. anti-essentionalism (anti-fundamentalism or anti-fundationalism): post-modernism 

refuses an existence of so-called untouchable rules or permanent ontological, cognitive, 

moral, artistic and religious norms. These norms are called a delusion of centrism by post-

modernists. Refusing the norms is fully expressed in so-called psychological necrologism. Its 

basic characteristic is culture of death (of God, a man, science, morality and art). 

3. anti-distinctionism (anti-binarism, anti-dualism, anti-oppositionism): post-

modernism negates opposites subject-object, mind-flesh, reason-feelings, cognition-action, 

truth-lie, good-evil, beauty-ugliness. Once one wipes off a dissimilarity of these phenomena 

then it is impossible to set an unequivocal and clear definition of truth, art and morality which 

leads to decided relativity and subjectivism. (1) 

 

II. Terms ethic and morality 

A term ethic origins in the Greek word ethos and it means morals, custom, character, 

behaviour, conduct. In Greek language this word used to denote acting and a way of living of 

animals and only later it has been related to a man, his acting, attitudes and thinking. 

Many thinkers call ethic also moral philosophy or just simply morale which is not right, 

because the terms ethic and morale are quite different terms and they deal with quite 

different issues. 

 A term morale is derived of the Latin word mos which originally meant a will.  This 

term used to denote a will of gods or sovereigns, hence laws and regulations that served 

them to oblige people. Gradually the terms mos and ethos started to express an individual’s 

way of living, their thinking, character and moral behaviour. In Slovak language we know a 

term mrav, mravy that origins in a pre-Slavonic root norv- (in Russian language nraviťsja – 

like, take a fancy, something that everybody likes). 

Ethic is a philosophical discipline that methodically examines moral value of human 

acts. It also deals with practical life and human acting so that it sorts human acts from the 

viewpoint of their moral value and it consider their causes, relations, consequences and 

purposes. Ethic looks for moral principles and norms for human life and acting. 

 

III. Moral relativism 

 A post-modern thinking involves all spheres of social, cultural and economic life, but it 

is also present in moral acting of both individuals and a society. Let us describe some basic 

characteristics of post-modern ethic.  

Post-modern ethic refuses a theoretical base, any rules, laws nor norms, so a kind of 

moral codex which would exactly state, what is right and what is wrong. In traditional morale 

there was a moral regulation produced by an authority and legislative social institutions. The 
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post-modern thinkers claim that ethic cannot have a certain programme and that an ethical 

discourse is not a matter of institutionism. Ethic is exclusively a matter of an individual 

choice. 

Some post-modernists say that ethic is just a certain form of a language game and 

that is why a primary interest of moralists should be an analysis of so-called ethical words 

that are to be classified with a language structure. Some post-modernists degrade ethical 

words only to an emotional attitude that is not an objective statement - it means it does not 

tell us anything objective. Most of the post-modern philosophers associate a genesis of ethic 

with a question of the words that are oriented ethically or noetically. An emphasis is placed 

on the existence of group ethic that is closely associated with a language of a particular 

group. 

Another aspect of a post-modern thinking is a negation of general and daily accepted 

moral principles. This negation is propagated in the name of setting a man free from 

governing social elites, authorities and institutions. Morale will have its own place in human 

life only if both a society and an individual reject great ethical codices. Post-modernism 

wants to defend an absolute man’s value that lies in the fact that each man has his own right 

to build new and always revocable projects of one’s existence and acting. Post-modern 

morale which sets one free is authentic and heroic because it gives a man a possibility to 

choose subjective, individual and relative norms that are independent on an objective order 

of values. Since a freedom of a man is an absolute one and it is not influenced by anything at 

all then a man creates his own destiny from the very base by each his act and he must also 

carry the heaviness of the creation himself. 

A need of an absolute man’s autonomy in an ethical sphere is spread by a post-

modern sociologist Zigmund Bauman. (2) In his opinion a man should have an absolute 

autonomy in the sphere of his moral life and the autonomy is drawn from his cognitive and 

volitive abilities. The question is what an autonomy Bauman thinks of? Is it the autonomy in 

cognition and recognition of moral duties or is it the autonomy in setting ethical values in 

concrete situations? When we read post-modern texts we cannot find a clear answer to 

these questions. Post-modernists claim that it is not possible to reach the cognition of the 

objective truth and even if we admit an existence of a kind of the moral order its cognition 

must stay subjective and there are no criteria for verification. 

A base of a post-modern refusing of a positive role of a society in moral forming of an 

individual is a proposition that a man himself can judge what is good. They claim that morale 

itself does not originate from a social life but it dwells in a man himself. A man himself is 

capable of an ethical evaluation. He does not need general nor social norms for this. They 

cannot stand for a man’s free will nor divest him of responsibility for his decisions. Moral 

norms are just a social objectivisation of an individual moral experience of persons that have 
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been creating a given society. Theoretically it is possible to ask a man to look for a solution 

of every moral problem himself and autonomously. (3) It would mean an enormous 

heaviness and a danger of an error. Because in consequence of loosing objective norms a 

man can be sure that he proceeds rightly and without any error. Thus he depends on a risk 

of remorse.  

When we summarize these basic features of post-modern ethic we can see that all 

these arguments are a consequence of post-modern pluralism that refuses each generally 

binding norm coming from an authority or a social institution. Post-modernists point out that 

an innate aspect of each person is to be free, independent from norms and codes, set free 

from any particular determination, region, principle, group, race or sect. These consequences 

lead both a society and an individual to moral relativism and subjectivism. 

 

IV. An attempt to solve a present moral crisis 
 Let us try to refute a senselessness of these claims and look for a solution for a 

sound moral life. 

 A prudent and really free man is willing to get educated even in a moral sphere that is 

why he does not refuse a heritage of moral culture involved in a society. A man as a part of 

history is not able to liberate himself from the influence of culture upon his thinking and 

acting, though verbally he can declare his absolute autonomy. The culture he has grown in 

determines his understanding of both himself and the world and it also presses him to accept 

a hierarchy of values. A man can accept this appeal and thus influence a development of the 

society or he can refuse it and thus contribute by his acting to the process of destruction of 

the culture. For this reason non human act is just an individual matter but it also impacts on 

the whole society. Every individual’s decision changes the other’s situation. A child who 

should be formed cannot be closed in a basement but we must let him/her to be lead by 

parents, educators and friends. Words, acts and a moral example of parents do not deprive 

children of freedom but they lead them to a free decision making. A man can always oppose 

both a society and a moral order but if he oversteps the boundaries of a social influence he 

can find himself in isolation. 

The critics of post-modernism claim that post-modernism that builds morality on 

refusing ethical norms, slows a development of an individual’s personality down and refusing 

of moral norms threatens the foundation of the social life. Setting free a present-day man 

from ethic or moral and traditional codices will not make his life easier and it will not intensify 

his freedom either. If a man is left to his own devices and to his moral feeling he can err 

easily and can become afraid before any decision. (4) 

 That is the reason why it is so necessary to deal with the matters of ethic to a much 

larger extent and in the right direction as well than ever before. Fortunately we can hear 
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calling for ethic from everywhere in spite of an effort of post-modernists and their slogans. 

The ethical discussions become more and more a spotlight in various publications. (5) The 

critics of post-modernism claim that present ethic must be a subject of interest not only of 

philosophers, but educators and moralists as well. 

 On the other hand philosophers and educators assert that it is not enough for moral 

evaluation that some people autonomously consider certain acts as good or not good. The 

role of ethic is not to bestow “common people” a right to judge what is good and what is not 

good. Such lay appraisals cannot be a criterion for moral norms, nor can they be adequately 

authoritative without additional verification and checking out. 

Ethic will have its own place in a man’s life if it is grounded on real authorities and 

generally binding sound moral norms. A codex of legal rules that distinguish good and bad 

acts and also a formulation of ethical judgments should be for the people about whom we 

can assume that they are – in the field of ethic – able to come to the general, timeless and 

localless moral truth. An authority of ethic experts is an authority of both lawmakers and 

judges who are responsible for a true and sound consciousness of people who are given 

them in charge. Freedom and responsibility lead a man to a decision to find an authority for 

himself who which would return him to a blissful self-assurance and right moral acting. 

But when a man rejects moral and ethical principles he can begin to take the wrong 

way and find himself in a real chaos. The chaos is a state that causes destruction of a 

society, morality, culture and an individual as well. Nowadays, when people want to keep 

their moral credit they cannot reject moral lessons, nor can they refuse moral norms that are 

generally valid in a cultural and civilized society. The future of morality must be put on the 

firm foundations that must be built by competent builders. Moral norms have their general 

ground in God’s law, a natural law that is written in our consciences. We must not get 

attracted by the nihilistic claims: “there is no God” because it can happen in this world that a 

will of a human will become the only and most powerful criterion for moral acting. Then it will 

be very hard to overcome a man’s resistance and show him stronger values and motives for 

acting that are in the natural order at the much higher position than his subjective categories. 

And there is no noblest, more credible and more dignified authority which would be 

able to persuade those who are roaming and in doubts than Absolute Being and a 

conscience. If people miss such an authority they will be left at the mercy of their instincts 

and this all leads a men to destruction. 

 

Conclusion 
 Post-modern morale is usually judged to be that of a crisis. A crisis is a state when 

something that should work properly is broken. It is a state that threatens a substance of 

something, e.g. a state of life endangering. A state of crisis requires direct intervention. In the 
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sphere of medicine when there is an ill organism, when one is in crisis we look for help, 

solution, treatment, intervention to change a critical state. If there is nothing done the state 

can become more complicated and even it can lead to death. Analogically in moral life 

troubles may appear that can have fatal consequences for an individual and a society as 

well. The consequences are very clear presently. A man has become a kind of machine that 

works and creates without rational, moral and spiritual criteria. Instead of producing good we 

serve evil, we turn against ourselves and become slaves. This is the greatest consequence 

of this time: we stop to understand the things we have created and while we do not 

understand our artefacts we do not understand ourselves either.  

 A famous sociologist of the 19th century Max Weber pointed out the fact that an 

economic success of rich societies directly depends on their morality. Present confirms this 

fact. A breakdown follows each immoral acting, deceptions, corruption and tunnelling as well. 

Many renowned companies that have collapsed (American Enron, Italian Parmalat) are a 

good example of this fact. 

 A rescue of both a society and a man in it can only be in returning to the true ethical 

values. A society without ethic nor morality cannot survive. Our Slovak space-time is also in 

crisis because there is a programmatic withdrawal from traditional morality to the 

generalizing, human, liberal and majority ethic. We know that ethic will not change the world 

nor philosophers not will re-educate deceivers. In spite of this philosophical ethic has its 

place here. We should remember a basic rule of human morality and ethical acting: “…love is 

above all this!” 

 Love is not primarily a law. Love does not command, it offers. Love sets free. It is also 

the strongest tie. A man who is grateful dearly cannot see love and all its demands just as a 

law. Love binds by an act of setting free. 
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VZDELÁVANIE RÓMSKYCH ŽIEN V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA, SKÚSENOSTI 
A REALIZÁCIA PROJEKTU ESF 

Komárek K., Malíková K. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
Úvod 

Príspevok je zameraný na naše skúsenosti z realizácie projektu a otvára priestor pre 

diskusiu, ako je možné posilniť povedomie rómskych žien v spoločnosti za podpory školy, 

organizácií a rómskych hnutí na strane jednej a s partnermi sociálnej inklúzie na strane 

druhej. 

Je všeobecne známe, že problematika rómskeho etnika je dlhšiu dobu považovaná 

za celospoločenský problém. Diskutuje sa o ňom na rôznych úrovniach. V oblasti 

zdravotníctva v rómskych komunitách absentujú základné znalosti. Našou dôležitou úlohou, 

ktorá je aj jednou z aktivít projektu je rozvíjanie preventívneho pôsobenia proti vzniku 

ochorení, epidémií, úrazov, slovom o dodržiavanie zdravého spôsobu života a celkovej 

starostlivosti o osoby odkázané na pomoc, ako aj o spôsob ich integrácie do bežného života. 

Získané znalosti môžu tiež pomôcť predchádzať dlhodobej nezamestnanosti rómskych žien 

a podporiť ich vstup, prípadne návrat do zamestnania 

Poznatky a skúsenosti z realizácie projektu v tejto oblasti prinášajú ucelený pohľad na 

život, ochranu zdravia a vôbec osobnosť človeka. Pozornosť je venovaná sociálne slabším 

skupinám a vybraným etnickým menšinám, kde poznatky o ochrane zdravia vo väčšej miere 

absentujú. Od projektu očakávame, že prispeje k zvyšovaniu rovnosti príležitostí 

zamestnania pre ženy s dôrazom na ženy z rómskej komunity a to konkrétne v pilotnom 

okrese Ružomberok a v obci Rudňany.  

 Realizovaný projekt pomáha vytvárať priestor ako spoznávať sociálne slabšie rodiny, 

ktoré sú v núdzi a chudobe a na základe dialógu lektorov s adeptkami kurzu spoznávame 

nielen zdravotný stav a problémy tejto rizikovej skupiny, ale aj potreby a najmä problémy 

v rodinách. A my, ako Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku môžeme 

svojimi teoretickými a najmä praktickými vedomosťami  napomáhať pri formovaní týchto 

rodín, pochopiť ich potreby a usmerňovať vedomosti v oblasti zdravia práve v skupinách, 

ktoré sú častokrát na hranici sociálneho, ale aj spoločenského vylúčenia.   

 

1.  Vzdelávanie  rómskych žien v oblasti zdravotníctva a k ochrane života  
Za mimoriadne závažné problémy doterajšieho i potenciálneho vývoja rómskeho 

etnika pokladáme otázky ich vzdelanostnej úrovne v oblasti zdravia, ktorým venujeme 

v našom projekte dominantnú pozornosť.  
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 Edukačná časť je zameraná hlavne na výchovu k zdravému spôsobu života, ďalej 

sociálnej starostlivosti, náuke o výžive, zdravému rodičovstvu, prevencii častých a infekčných 

chorôb. Dôležitou skutočnosťou je fakt, že sami nepoznáme podrobne život a životné 

podmienky našich poslucháčov. Nepoznáme dostatočne hygienické podmienky ich života, 

sociálne problémy, zdravotný stav kolektívu, problémy rizikových ochorení, celkovú morbiditu 

a mortalitu a všetky problémy, s ktorými táto skupina populácie zápasí. Preto bolo založené 

Centrum udržania nadobudnutých poznatkov – Centrum zdravotnej pomoci, ktoré prispieva 

osvetovými prednáškami, ale najmä diskusiou o zdravotných problémoch k tomu, aby sa 

udržali nadobudnuté poznatky v povedomí ľudí, správne sa pochopili a prenášali do 

povedomia rodín aj riziká pri zanedbaní niektorých príznakov chorôb a zároveň sa vyzdvihla 

dôležitosť miery prevencie.  

Centrá sú prevádzkované nami vyškolenými aktivistami. Tieto centrá by sa mohli stať 

prvotným pilierom aktivít pri postupných opatreniach pre zlepšovanie zdravotnej situácie 

v rómskych komunitách. V týchto centrách by mohli prechodne, v rámci praxe pracovať 

a pomáhať aj študenti FZ KU. Do všetkých aktivít by bolo dobré zapojiť aj konzultačné 

pracoviská v Poprade, Levoči aj Košiciach (premyslieť ich aktivitu v spádových regiónoch). 

 V oblasti vzdelávania sme v súčasnosti zamerali  dôraz aj na zdravotnú výchovu detí 

v rodinách  cieľovej skupiny. Preto aj súčasné aktivity projektu sú smerované aj do tejto 

oblasti. V Rudňanoch sa v spolupráci s mestskou samosprávou a rímskokatolíckym farským 

úradom rozbehla aktivita vzdelávania detí školského veku na základnej škole, kde veľkú časť 

tvoria deti s rómskych rodín. O prednášky je veľký záujem a zároveň je to aj dobrá 

popularizácia projektu. Prednášky sú spojené s diskusiou a otázkami detí. Tak máme 

možnosť mapovať problémy, ale aj potreby najmä rómskych rodín. Realizácia uvedenej 

edukácie sa ukazuje ako veľmi prospešná. 

 

2. Analýza zdravotnej problematiky etnických skupín 

 Je veľmi dôležité sa zamyslieť, či by nebolo vhodné celú akciu rozšíriť a inovovať v 

oblasti vedeckého projektu, ktorý by bol zameraný na analýzu zdravotného stavu cieľovej 

skupiny a na rizikové ochorenia. Boli podniknuté prvé kroky v spolupráci so Slovenskou 

akadémiou vied, ktorá v rámci spolupráce a partnerstva projektu bude spoluriešiteľom 

nosných projektov v oblasti analýzy rizikových ochorení, prevencie a riešenia zistených 

otázok. Celý problém je potrebné riešiť formou cieleného seriózneho výskumu. Komplexná 

štúdia o uvedených problémoch zatiaľ v Slovenskej republike chýba.  

Pripravujeme Rámcovú dohodu o spoločnom vedecko–výskumnom pracovisku medzi 

Slovenskou akadémiou vied, Katolíckou univerzitou a Úradom splnomocnenkyne Vlády SR 

pre rómske komunity. Predmetom dohody je spolupráca medzi organizáciami SAV,  KU a 

ÚSV v oblasti monitoringu a podpory zdravia, vzdelávania  a integrácie rómskeho etnika a 
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sociálne slabších skupín do spoločnosti v podmienkach novej Európy. Je vysoko 

pravdepodobné, že získané výsledky by boli zaujímavé pre príslušné zainteresované orgány 

aj pre celú spoločnosť nie len u nás, ale aj v zahraničí. 

 

 Je známe, že stav zdravia rómskeho etnika na Slovensku je všeobecne ohrozovaný 

a sú známe negatívne ukazovatele v stave zdravia, v postojoch k zdraviu, k spôsobu života 

napr.: 

- znižuje sa stredná dĺžka života,  

- vyššia dojčenská úmrtnosť, invalidizácia, vyšší výskyt infekčných chorôb, 

- vyššie percento úmrtí na ochorenia srdcovo - cievneho systému, nádorové 

ochorenia, metabolické ochorenia (obezita, cukrovka), 

- nízka zaočkovanosť, reálna hrozba epidémie, 

- časté hospitalizácie rómskych detí predovšetkým preto, že rodina sa nedokáže včas 

odhadnúť skutočnú závažnosť zdravotného stavu, 

- nízka hygienická úroveň, 

- odlišuje sa reprodukčné správanie, vek prvých pôrodov je okolo 17 rokov, ale často 

aj nižší, často prichádzajú ženy k pôrodu bez prenatálnych vyšetrení, 

- fajčenie nielen u mužov, žien, tehotných, ale aj detí, vyskytuje sa užívanie alkoholu 

a drog, 

- hepatitída a tuberkulóza, predpoklady na AIDS, absentujú poznatky a potreba 

prevencie. 

 

V meste Ružomberok a obci Rudňany sú najaktuálnejšie problémy: 

• nízka hygienická úroveň,  

• časté hospitalizácie detí, 

• predčasný pohlavný život, pohlavné ochorenia, predčasné pôrody, 

• fajčenie, užívanie alkoholu, drog, 

• nesprávne stravovacie návyky 
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Obrázok 1  Pohľad na časť segregovanej osady v obci Rudňany 

 
Diskusia s účastníčkami kurzu v Rudňanoch a potom s miestnymi lekármi ukázala 

ďalej aj na prítomnosť rizikových ochorení: rakovina pľúc, žalúdočné choroby, exémy, svrab, 

hluchota a genetický problém u rómskeho etnika vyplývajúci z predčasného, ale aj 

nesprávneho pohlavného života (rodia aj 13-14 ročné). 

 Je potrebné ďalej získavať informácie o zdravotnej situácii vybraných rómskych 

komunít a sociálne slabších skupín o hlavných zdravotných problémoch, o chorobách, 

prítomnosti  hlavných chorobných stavov, o strednom veku života, spôsobe výživy, hlavných 

príčinách mortality atď. Dôležitá musí byť aj informácia o prístupoch rómskych obyvateľov 

a riešeniu všetkých problémov. Je nutné získať potrebné informácie od príslušných štátnych 

a zdravotníckych inštitúcií. 
 Na základe skúsenosti, ktoré boli zistené, je nutné zdôrazniť, že celá akcia je 

potrebná a môže priniesť potrebné pozitívne výsledky. Sú však prítomné niektoré skutočnosti 

a skúsenosti u ktorých by bola vhodná analýza s následnou reakciou eventuálnych inovácií. 

Zatiaľ sa zdá, že časť poslucháčov prijíma naše edukačné snaženia pasívne, bez toho, aby 

sme mali pocit, že naša snaha bude mať skutočne efektívne dopady na zlepšenie 

zdravotníckej situácie v rodinách u sledovanej rómskej populácie, predovšetkým pôsobením 

nami  školených aktivistov. Ďalej musia byť naše prednášky a celá aktivita smerovaná do 

popularizácie s perspektívou do budúcnosti. Projekt po dvoch rokoch nekončí! 
Implementácia pokračuje ďalších päť rokov!  
 

 Musíme sa zamyslieť  ako celú akciu vhodne rozšíriť a preto sú ďalšie aktivity 

smerované jednak do spolupráce s SAV, partnermi projektu a koordináciou našich aktivít 

s Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Naša snaha nesmie byť 

jednostranná. Vybudované Centrá zdravotnej pomoci v Ružomberku a Rudňanoch, ktoré sú 
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pokračovateľom komunitných centier budú slúžiť na to, aby sa ďalej získavali informácie 

o zdravotnej situácii v cieľových skupinách, o hlavných zdravotných problémoch  

o chorobách, prítomnosti  hlavných chorobných stavov, o strednom veku života, spôsobe 

výživy, hlavných príčinách mortality  atď. Dôležitá musí aj aktivita vyškolených aktivistov, ich 

propagácia a popularizácia aktivít. Na záver tohto bodu si položme otázku: Čo by bolo 

potrebné  a prioritné riešiť v oblasti zdravotnej úrovne života uvedených skupín 

obyvateľstva? 

 

K získaniu zvedených potrebných informácií je niekoľko ciest. 

 

1. Oficiálne podklady od štátnych orgánov (demograf, údaje, údaje zdravotnícke, 

sociálne, kultúrne, o vzdelaní atď.)  

2. Získať informácie cestou anonymných dotazníkov (ich vyplňovanie za spolupráce 

študentov ošetrovateľstva.) 

3. Aktívna depistáž a cielené vyšetrenie populácie s cieľom získať informácie 

o hlavných problémoch, ktoré nás zaujímajú, priamo v rómskych komunitách.(Získať 

grant). 

 

Zdravotnícka fakulta KU bude uvedené ciele plniť aj v rámci výukového procesu so 

zapojením nielen učiteľov, ale aj študentov. Získané podklady by sa mohli stať predmetom 

analýzy a realizačných aktívnych výstupov k ich riešeniu. Je však potrebné zabezpečiť 

zodpovednú prípravu celej akcie v spolupráci FZ KU, miestnych štátnych orgánov, ale aj 

rómskych predstaviteľov a rómskych aktivistov. Celá inovácia akcie by bola pri realizácii 

informácií. Na ich základe vytvoriť dlhodobo zamerané a efektívne opatrenia, iba potom  

prinesie celá naša momentálna aktivita skutočne pozitívne výsledky a dobro. 

Je potrebné si uvedomiť, že pozitívne výsledky v zlepšení zdravotnej situácie 

rómskeho obyvateľstva môže priniesť len cielené, dobre premyslené a dlhodobo 

koncipované opatrenia s partnermi na úrovni vyše spomínaných inštitúcií, pretože iba takáto 

spolupráca bude znakom serióznosti a vedeckosti a iba tak bude možné stanoviť ďalšie 

postupy.  

 

3.  Analýza prínosov a rizík projektu vzdelávania 
Na to, aby realizovaný projekt splnil svoje ciele, musíme zobrať do úvahy všetky 

pozitívne, ale aj negatívne stránky, ktorých spoznávanie nám pomáha naplniť ciele tohto  

pilotného projektu. Sledujeme tiež nepriamo aj zámer zvyšovania zdravotného uvedomenia 

rómskeho etnika (v súlade so snahou o rozvíjanie preventívneho pôsobenia vzniku ochorení, 
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epidémií, úrazov, dodržiavania zdravého spôsobu života) a celkovej starostlivosti o osoby 

odkázané na pomoc, ako spôsob ich integrácie do bežného života.  

 

Pozitívne stránky 

• garancia potenciálneho zamestnania zo strany samosprávy 

• rozšírenie možností  uplatnenia na trhu práce podľa potrieb 

• záujem cieľovej skupiny 

• posilnenie sociálneho kapitálu 

• odborná inštitúcia a kvalifikované kádre 

• spolupráca a prenos nových poznatkov z praxe 

• systematická podpora celoživotného vzdelávania  zo strany žiadateľa 

• aktívna zainteresovanosť vedenia mesta  a partnerov  projektu 

• vysoký počet uchádzačov a záujemcov o kurz 

• záujem o realizáciu v inom regióne (Rudňany) 

• spolupráca s občianskym združením a členmi novej rómskej generácie 

• pozitívny demografický vývoj 

• OZ na pomoc rómskej komunite + inšt. zabezpečenie + ženská líderka OZ 

 

Negatívne stránky 

• nízka vzdelanostná úroveň a kvalifikácia 

• nevytrvalosť v dlhodobejšom nasadení a nedostatočné sebavedomie 

• nárast počtu obyv. zo sociálne slabších vrstiev 

• zlý zdravotný stav a dlhodobá prognóza 

• nesprávna výživa a chýbajúce zdravotné návyky 

• vysoká nezamestnanosť cieľovej skupiny 

• nedostatok príležitostí na alternatívne vzdelávanie popri povinnostiam v domácnosti 

• starosť o existenčné zaistenie a nedostatok finančných prostriedkov 

• špecifické poslanie a postavenie  ženy v rómskej komunite 

• starostlivosť o rodinu a existenčné zaistenie 

 

Prínosy a pravdepodobné výsledky 

• získanie nových zručnosti a skúseností  pre každodenný  život 

• zvýšenie zamestnanosti cieľovej skupiny  

• rozšírenie vedomostí a poznatkov vyučujúcich z práce s cieľovou skupinou 

• zlepšenie akceptácie celoživotného  vzdelávania a získavania novej kvalifikácie aj pre 

starších občanov  
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• rozvoj partnerských vzťahov v regionálnej a vedecko-výskumnej oblasti 

• možnosť rozšírenia projektu do ostatných regiónov 

• spolupráca žien z majoritnej a minoritnej skupiny obyvateľov (princíp integrácie) 

• posilnenie postavenie ženy prioritne  z rómskej komunity v domácnosti 

a v spoločnosti 

• zlepšenie zdravotného stavu cieľovej skupiny 

• zlepšenie zdravotného štýlu a výživy 

 

Negatívna analýza ohrození 

• malá disciplína a nezáujem uchádzačov (sezónne práce a iné príležitosti) 

• neefektívna komunikácia a zladenie aktivít jednotlivých partnerov 

• nesprávna, neefektívna interpretácia projektu smerom k spoločnosti, a tým strácanie 

jej podpory 

• ľudský faktor a komunikácia počas celého projektu a na všetkých úrovniach realizácie 

projektu 

• zabezpečenie kooperácie jednotlivých inštitúcií pri vytváraní nových možností na trhu 

práce pre absolventov kurzu  

• nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu aktivít z iných zdrojov 

• stereotypy fungovania rómskej rodiny 

   
Realizácia kurzov okrem hlavného cieľa, ktorým je zvýšiť zamestnanosť žien z 

etnickej minority, posilniť úlohu ženy a matky v rómskej komunite a žien zo sociálne 

ohrozených skupín, ukázala tiež nepriamo aj analýzu zdravotného stavu cieľovej skupiny. 

Budeme naďalej sledovať aj pôvodný náš zámer zvýšiť zdravotné uvedomenia rómskeho 

etnika (v súlade so snahou o rozvíjanie preventívneho pôsobenia proti vzniku ochorení, 

epidémií, úrazov, dodržiavania zdravého spôsobu života) a celkovej starostlivosti o osoby 

odkázané na pomoc, ako spôsob ich integrácie do bežného života. Sme presvedčení, že 

získané znalosti  pomôžu predchádzať dlhodobej nezamestnanosti rómskych žien a podporiť 

ich vstup, prípadne návrat do zamestnania. 

 

Záver 
 Problematika národnostných menšín a etnických skupín je veľmi náročná na 

realizovanie. Vyžaduje si odborný tím vysoko špecializovaných odborníkov na praktickú 

realizáciu. Sme presvedčení, že Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku spĺňa tieto 

potrebné kritéria a snaží sa napĺňať svoje poslanie v oblasti ošetrovateľstva a službe chorých 

a trpiacich. Vieme, že v oblasti zdravotníctva sa skôr hovorí o poslaní ako povolaní. Súčasný 
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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 projekte vzdelávania kladieme veľký dôraz na zdravie a prevenciu. 

Prostredníctvom jednotlivých tematických blokov odporúčame zdravý životný štýl. 

Zameriavame sa na zdravé stravovanie, správne využitie vitamínov, minerálov a pod., ich 

funkcie v organizme. Informujeme o oblasti zdravotnej prevencie, o produktoch zdravej 

výživy a predstavujeme ľuďom rôzne príznaky chorôb, možnosti liečby aj ich prevenciu. 

Neskôr pribudnú aj správy o rôznych podujatiach, týkajúcich sa zdravého životného štýlu. 

Nevynecháme ani informácie o možnostiach skvalitnenia života hendikepovaných ľudí. 

Svoj cieľ chceme dosiahnuť bežnými  prostriedkami a pomôckami výučby ako aj 

praktickými cvičeniami a tiež podpornými aktivitami, napr. spoluorganizovaním a mediálnym 

podporovaním rôznych zdravotných akcií, medializácie a šírenia osvety. Účastník kurzu 

nájde informácie z oblasti zdravotníctva, zásad prvej pomoci a návykov zdravého životného 

štýlu.  

Dôležitou súčasťou nášho projektu je poskytovanie informácií v interaktívnej forme.  

V budúcnosti by sme chceli v rámci popularizácie ale aj informatizácie projektu, aby 

náš projektový program bol dostupnejší pre stále väčší okruh záujemcov on line aj na 

internete. Prostredníctvom neho budú môcť záujemci komunikovať aj s poverenými 

pracovníkmi, respektíve odbornými konzultantmi projektu. Sú garanciou, že sa frekventanti 

kurzov našej Fakulty zdravotníctva dozvedia informácie, ktoré sú v súlade s novými trendmi 

v ošetrovateľstve, ochrane zdravia a prevencii. Takto účastníkom môžeme sprostredkovať 

informácie, ktoré sa nedozvedia na návšteve u lekára, alebo ktorým z nejakého dôvodu 

neporozumeli.  

 Medzi doplnkovými aktivitami, ktoré projekt nepriamo prináša spomenieme aspekty 

spoločenského správania, primeraného odievania a slovného vyjadrovania, prvky sexuálnej 

výchovy a zdravej výživy. Postupne by sme chceli zapojiť ďalšie regióny a rôzne školské 

pracoviská. Považujeme náš krok za jeden z prvých, ktorý má kliesniť cestu. Ukazovať, kade 

vedie cesta k pomoci v oblasti zdravotníctva. Hovoríme, že práca v oblasti zdravotníctva nie 

je len povolanie, ale poslanie. Je krásne, keď sú adeptky kurzu vychovávané v kresťanskom 

duchu, čo ponúka Katolícka univerzita v Ružomberku. 
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV RÓMSKEHO ETNIKA  
V OKRESE RUŽOMBEROK 

Malíková K., Komárek K., Magerčiaková M. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

Úvod 
Rómovia sú špecifickou etnickou, veľmi heterogénnou a zároveň i rizikovou skupinou 

obyvateľstva. Publikované príspevky uvádzajú, že ide o populáciu s prevažne nízkym 

sociálno-ekonomickým statusom, ktorú trápia problémy ako chudoba, negramotnosť, nízka 

životná úroveň, čo má za následok vznik somatických a psychosomatických ochorení 

a výskyt sociálno- patologických javov- kriminalita, abúzy ai. (Žiaková, Dingová, 2005). 

Rómska problematika sa tak stáva vážnym sociálnym, kultúrnym a civilizačným 

problémom Slovenska (Žiaková, Dingová, 2005), ale v súčasnej dobe i Európskej únie, ktorá 

ponúka riešenie problémov prostredníctvom grantov. 

Pri odstraňovaní problémov je nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca medzi 

jednotlivými vednými disciplínami, problematika si zároveň vyžaduje aj komplexné riešenia 

na celoštátnej a regionálnej úrovni. 

Veľký podiel v rámci starostlivosti o rómsku populáciu zohráva ošetrovateľstvo, 

medicína, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo a sociálna práca. 

Činnosť ošetrovateľstva (sestier) spočíva hlavne v identifikácii rizikových faktorov, 

ktorým predchádza dôkladné posúdenie komunity (mesto, dedina, segregované osady) 

s prihliadnutím na spôsob života a etnické odlišnosti. Na základe identifikácii aktuálnych 

zdravotno-sociálnych problémov je možná ošetrovateľská intervencia, prevencia 

a zdravotno-výchovné pôsobenie. 

 

Ciele príspevku 
1. Charakterizovať cieľovú skupinu- všeobecne (základné informácie o problémoch 

a zdravotnom stave Rómov), charakterizovať rómsku komunitu v okrese 

Ružomberok. 

 

2. Popísať metódy a oblasti  zamerania, pri identifikácii rizikových faktorov a problémov 

– zdravotných, psychických a sociálnych. 

 

3. Prezentovať doteraz zistené výsledky prieskumu, ktorý je súčasťou projektu ESF. 
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Ad 1 Charakteristika cieľovej skupiny 
Rómske etnikum je veľmi heterogénne, rozlišujeme ho na integrovanú (Rómovia 

žijúci spolu s pôvodným obyvateľstvom, v mestách a dedinách) a neintegrovanú (Rómovia 

žijúci v osadách)- časť rómskej populácie. 

Štatistické dáta o zdravotnom stave Rómov sú nedostatočné, len okrajovo 

vypovedajú o odlišnostiach v zdravotnom stave. 

Podľa realizovaných prieskumov a hlásení v štatistických prehľadoch, rómsku komunitu 

najčastejšie trápia tieto zdravotné a sociálne problémy: 

- Vysoká rozšírenosť infekčných a pohlavných chorôb, 

- výskyt epidémii v rómskych osadách, 

- chorobnosť spojená s nedostatočnou hygienou, chudobou a ďalšími exogénnymi 

príčinami, 

- skrátenie dĺžky života- veľa chronických chorôb, 

- parazitárne ochorenia hlavne u detí, 

- TBC, 

- mentálna retardácia, 

- znížená fyzická a psychická výkonnosť, 

- predčasná pôrodnosť, 

- nízka úroveň zdravotného uvedomenia. 
 

Charakteristika rómskej komunity v okrese Ružomberok 
V okrese Ružomberok  rómske etnikum (v počte 625) žije prevažne integrovane v meste 

Ružomberok. Z toho 394 občanov žije v koncentrovanom a 258 občanov v rozptýlenom 

osídlení . Prevažná väčšina rodín žije v bytoch 3 a 4 kategórie.  

 

Ad 2 
Na identifikáciu aktuálnych problémov etnika využívame rôzne meracie a hodnotiace 
nástroje- metódy. 

Medzi najčastejšie využívané metódy patria: 

- pozorovanie (klienta, rodinných príslušníkov, pozorovanie vzťahov a situácie v rodine, 

funkčnosť rodiny, úprava prostredia), 

- rozhovor (štruktúrovaný, neštruktúrovaný), rozhovor s príbuznými, s komunitnými 

pracovníkmi, so zdravotníckymi pracovníkmi- lekári a sestry v ambulantnej a v 

ústavnej starostlivosti, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s Rómami,   

- analýza zdravotnej dokumentácie (ošetrovateľské záznamy, štatistické hlásenia, 

hlásenie sestier, zdravotná dokumentácia). 
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Po voľbe metód je vhodné sa sústrediť na výber okruhu informácií, na ktoré sa 

budeme sústreďovať. Obsah a množstvo informácii závisí od počtu používaných metód 

a časového trvania posúdenia. 

Medzi najčastejšie okruhy informácii zaraďujeme: 

- údaje o rodine, domácnosti, bezpečnosti prostredia pre deti a členov domácnosti, 

- údaje o finančnom zabezpečení, kvalite sociálneho prostredia, vonkajšie zdroje 

komunity, zamestnanie/nezamestnanie dospelých členov rodiny a komunity, 

- podmienky bývania- zdroj pitnej vody, kanalizácia, odvoz odpadu, preľudnenosť, chov 

domácich zvierat, neporiadok, zlé hygienické podmienky, 

- hodnotí sa verbálna a neverbálna komunikácia medzi členmi komunity a rodinnými 

príslušníkmi (Hanzlíková, 2006), 

- rizikové javy, vzor okolia, nezdravé stereotypy, 

- podmienky života, tradície, hodnoty, skúsenosti, 

- životný štýl- kultúra stravovania, telesná aktivita, fajčenie, abúzus alkoholu a liekov, 

- posúdenie prítomnosti rizikových faktorov ochorení- fajčenie detí, matiek, žien, 

obezita, malnutrícia, nedostatočný a nevhodný odev u detí, promiskuita... 

- zhodnotenie biologických aspektov, prostredia a životného štýlu, 

- posúdenie dostupnosti, dosiahnuteľnosti  a využívania zdravotníckych služieb 

(preventívna a dispenzárna starostlivosť, kontroly, očkovanie), 

- získavame informácie o akútnych a chronických ochoreniach členov komunity, 

-  informácie o prenosných ochoreniach. 

 

Ad 3 Praktická časť 
Jadro príspevku tvorí prezentácia výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný počas 

edukačných kurzov projektu ESF. 

 
Cieľ 

- získať informácie o zdravotnom stave a aktuálnych zdravotno-sociálnych problémoch 

vybranej skupiny rómskej populácie. 

 

Súbor 
- - účastníčky kurzu, počet 40.71 

 

Metodika 
Využili sme kvalitatívne a kvantitatívne metódy, analýzu a syntézu. 

                                                 
71 Počet respondentov je pomerne malý, pretože kurzu (v meste Ružomberok) sa zúčastnili dlhodobo 
nezamestnané ženy, ktoré neboli Rómky. 
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Kvantitatívna metóda- dotazník: 

a) jednotlivé položky zamerané na oblasti, ako výskyt ochorení u jednotlivca, rodinných 

príslušníkov, návšteva lekára, starostlivosť o seba, sociálno-ekonomická 

problematika, aktuálny psychický stav, názory na získavanie informácií, potreba 

získavania informácií. 

Kvalitatívne metódy 

- Neštandardizovaný rozhovor- zdravotnícki pracovníci, rómske ženy, 

- Analýza zdravotnej dokumentácie- na overenie informácií rozhovoru a dotazníka.  

 

Prezentácia výsledkov 
Výsledky sú znázornené v grafoch, jednotlivé údaje sú uvedené v percentách.  

Vek a niektoré položky v ankete vyjadruje aritmetický priemer. 

Kvalitatívne metódy dopĺňa slovný komentár. 

 

Prezentácia výsledkov dotazníka 
Vypracovaný dotazník bol postupne rozdávaný jednotlivým účastníčkam kurzov. 

Obsahoval otázky zoskupené do kategórii: 

1. Zdravotný stav, 

2. Ochorenia, 

3. Rizikové faktory životného štýlu, 

4. Životospráva, 

5. Gynekologická oblasť, 

6. Demografické položky- vek, vzdelanie, zamestnanie, stav. 

 

Ad. 1. Zdravotný stav rómskej populácie 
V prvej kategórii otázok sme sa zamerali na zisťovanie údajov o zdravotnom stave, v 3-och 

položkám sa mali respondenti vyjadriť, prípadne označiť aké zdravotné problémy ich trápia. 

Výsledky prezentuje graf 1. 
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Graf 1 Zdravotný stav Rómov v meste Ružomberok 

 

Ad 2 Ochorenia  
V druhej kategórií otázok sme zisťovali, ktoré ochorenia sa vyskytujú u žien ich rodinných 

príslušníkov, výsledky prehľadne znázorňuje graf 2. 
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Graf 2 Najčastejšie ochorenia Rómov v meste Ružomberok 
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Ad 3 Rizikové faktory 
Pri identifikácii rizikových faktorov sme sa zamerali hlavne na najčastejšie uvádzané a to: 

a) podmienky bývania, 

b) umiestnenie toalety, 

c) konzumácia návykových látok- fajčenie, drogy, alkohol, 

d) deficit pohybovej aktivity, 

e) obezita. 

 

a) Bývanie 
Pri položke týkajúcej sa bývania uviedlo 83% žien, že bývajú v bytovke a 17% býva 

v rodinnom dome. 

podmienky bývania

bytovka
rodinný dom

 
Graf 3 Podmienky bývania 

 

b) Umiestnenie toalety 
Pri vyhodnotení položky týkajúcej sa umiestnenia toalety sme zistili pozitívny výsledok, všetci 

respondenti(100%) majú toaletu v dome alebo byte. 

umiestnenie toalety

áno
nie  

 
Graf 4 Umiestnenie toalety 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  337

c) konzumácia návykových látok 
 
Pri vyhodnotení položky týkajúcej sa fajčenia sme zistili, že 83% respondentov fajčí a 17 % 

uviedlo odpoveď nie. 

fajčenie

fajčiar
nefajčiar

 
Graf 5 Fajčenie u rómskej populácie v meste Ružomberok 

 

Pri položke týkajúcej sa konzumácie drog bola u 100 % uvedená odpoveď nie. 

konzumácia drog

áno
nie  

 
 

Graf 6 Konzumácia drog u Rómov v meste Ružomberok 
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Posledná položka týkajúce sa konzumácie návykových látok sa zamerala na zistenie údajov 

o pití alkoholu. Zistili sme, že 50 % konzumuje alkohol a 50 % ho nekonzumuje. 

  

konzumácia alkoholu

áno
nie

 
Graf 7 Konzumácia alkoholu 

 

d) pohybová aktivita 
Otázka týkajúca sa pohybovej aktivity nám potvrdila údaje z preštudovanej literatúry. Zistili 

sme, že len 17 % Rómov sa venuje pohybovej aktivite a 83 % nešportuje. 

 

športové aktivity
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nie

 
Graf 8 Športové aktivity rómskej populácie v meste Ružomberok 
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e) hmotnosť respondentov 
 

Posledná položka k rizikovým faktorom sa týkala údajov o hmotnosti respondentov. 67 % 

uviedlo obezitu, 33 % normálnu hmotnosť, žiadna respondentka neuviedla podvýživu. 

 

hmotnosť respondentov

obezita

normálna hmotnosť

anorexia, podhmotnosť
0% 

 
Graf 9 Hmotnosť respondentov 

 
Ad 4 životospráva 
 
Položky týkajúce sa životosprávy boli zamerané na zisťovanie údajov o stravovaní, 

konzumácií ovocia a zeleniny, stravovaní sa v stánkoch rýchleho občerstvenia. 

 

Pri vyhodnotení položky- stravovanie respondentov, sme zistili, že 63 % sa stravuje 

pravidelne a 37 % nepravidelne.  
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stravovanie respondentov
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Graf 10 Stravovanie respondentov 

 

Položka týkajúca sa konzumácie ovocia a zeleniny nám potvrdila, že 100 % respondentov 

pravidelne konzumuje ovocie a zeleninu. 

 
   

konzumácia ovocia a zeleniny
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Graf 11 Konzumácia ovocia a zeleniny 

 

Posledná položka týkajúca sa stravovania bola zameraná na údaje o stravovaní sa 

v stánkoch rýchleho občerstvenia. Zistili sme, že 33 % sa stravuje pravidelne v stánkoch 

rýchleho občerstvenia a 67 % nie. 
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stravovanie v stánkoch rýchleho občerstvenia
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Graf 12 Stravovanie sa v stánkoch rýchleho občerstvenia 

 
Ad 5 Gynekologická oblasť 
 
Gynekologická oblasť bola zameraná na zistenie informácii o: počte pôrodov, vek prvého 

pôrodu, gynekologických problémoch, návšteve gynekológa počas tehotenstva. 

 
Zistili sme nasledujúce údaje: 

a) Počet pôrodov- priem. 3. 

b) Vek prvého pôrodu- priem. 19 r. 

c) Gynekologické problémy: 

 

Otázka týkajúca sa gynekologických problémov nám odhalila, že 17 % respondentiek má 

gynekologické problémy a 83 % nemá. 
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Graf 13 Gynkologické problémy 

 

Problémy počas tehotenstva bola ďalšia položka v gynekologicko-pôrodníckej oblasti. Zistili 

sme, že 50 % respondentiek malo problémy počas tehotenstva a 50 % uviedlo, že nie. 

 
   

problémy počas tehotenstva
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Graf 14 Problémy počas tehotenstva 

 

Posledná položka bola zameraná na zistenie údajov o návšteve poradne počas tehotenstva. 

Zistili sme, že 83 % respondentiek poradňu navštevovalo a 17 % nie. 
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Graf 15 Návštevy poradne 

 
Ad 6 Demografické údaje 
Pri vyhodnotení demografických údajov sme zistili nasledovné: 

1. Vek- priem. 30 r. 

2. Rodinný stav: 

- Slobodná- 50 % 

- Vydatá- 25 % 

- Rozvedená- 25 % 
 

    

rodinný stav

slobodná
vydatá
rozvedená 

 
Graf 16 Rodinný stav 
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3. Vzdelanie 

- Základné- 63 % 

- Učňovské- 27 % 
    

vzdelanie respondentov

základné
učňovské

 
Graf 17 Vzdelanie respondentov 

 

4.  Zamestnanie  

- Nie 100 % 
     

zamestnanie

áno
nie

 
Graf 18 Zamestnanie respondentov 

 
Diskusia 

Na základe spracovaných výsledkov, ktoré úzko korešpondovali s úvodnými 

teoretickými informáciami, môžeme konštatovať nasledovné: 
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V meste Ružomberok bol zdravotný stav a úroveň zdravotného povedomia na pomerne 

dobrej úrovni, len časť populácie z nízkym sociálno-ekonomickým statusom sa nestará 

o svoje zdravie. Lekára navštevujú v prípade akútneho ochorenia, komplikácii, ale i za 

účelom preventívnych prehliadok, predĺžení práceneschopnosti. 

Medzi významné faktory ovplyvňujúce zdravotný stav môžeme zaradiť: 

- fajčenie- udáva 83 %, nedostatok pohybu (len 17 % sa venuje pohybovým aktivitám), 

absencia športových aktivít, obezita, konzumácia alkoholu, nízka úroveň vedomostí o 

infekčných ochoreniach a starostlivosti o deti. 

Pri zisťovaní údajov o ochorení, obyvateľov trápia hlavne civilizačné ochorenia 

spôsobené zlým životným štýlom- nesprávna životospráva, pomerne veľká spotreba 

alkoholu, fajčenie a nedostatočná pohybová aktivita. Toto zistenie nám potvrdzujú i údaje 

z literatúry, kde je uvedené „Fyzická aktivita, zdravý životný štýl, prevencia ochorení sú pre 

Rómov takmer neznáme pojmy“( Vőrosová, Majlátová, 2006). 

Ďalšie pozitívne informácie boli pri otázkach týkajúcich sa spokojnosti so životom, 

riešení konfliktov a problémov v rodine, ako aj negatívna odpoveď týkajúca sa konzumácie 

drog.  

Riziká v starostlivosti predstavujú nedostatočné vedomosti mladých matiek a vysoký výskyt 

infekčných ochorení u detí. 

 

Záver 
Na základe získaných informácii z vedeckých a odborných štúdii a vlastných 

skúseností môžeme konštatovať, že v uvedenej populácii je skutočne veľa rizikových 

faktorov vznikajúcich na základe nesprávnej životosprávy, nevyhovujúcich podmienok a zlej 

socio-ekonomickej situácie.  

Problémy sú výraznejšie u Rómov žijúcich v osadách, v často až zarážajúcich 

podmienkach.  

Pozitívne výsledky sa však dosahujú u Rómov na dedinách a mestách, kde je vyššia 

mentálna i sociálna úroveň.  

Čo potvrdzujú aj naše zistenia, Rómovia v okrese Ružomberok žijú integrovane, 

neboli zaznamenané žiadne výrazné odchýlky v zdraví oproti inej skupiny obyvateľstva.  

Identifikované problémy pomôžu v realizácii preventívnych činností, na ktorých sa budeme 

aktívne podieľať. 
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OŠETROVATEĽSKÉ POSUDZOVANIE A DIAGNOSTIKA U BEZDOMOVCOV 
Magerčiaková M., Malíková K. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra ošetrovateľstva 

 

V posledných desaťročiach sa okrem iných sociálnych problémov čoraz častejšie 

stretávame s problémom bezdomovectva. Vzhľadom na nevhodný životný štýl či 

nevyhovujúce životné podmienky sa s ľuďmi bez domova stretávame aj v zdravotníckych 

zariadeniach. Je to problém, ktorý nemôžeme prehliadať, ale aj prostredníctvom 

ošetrovateľskej starostlivosti prispievať k jeho riešeniu. 

„Bezdomovec je človek bez možnosti využívať trvalý prístrešok“ 

(www.notabene.sk). V rámci Európskej únie sa používa definícia bezdomovectva, podľa 

ktorej bezdomovec je osoba: 

a) bez prístrešku- na ulici, 

b) bez bytu- bez bytu (nocľaháreň, chatka), 

c) bývanie v neistých podmienkach- nedostatočný príjem, ubytovňa spojená s prácou, 

d) bývanie v neprimeraných podmienkach- veľký počet ľudí, nepriaznivý stav prostredia, 

mimo elektriny. 

 

Formy bezdomovectva: 

• zjavní bezdomovci- osoby žijúce na uliciach, na staniciach, osoby vyhľadávajúce 

ubytovanie v zimných nocľahárňach, azylových domoch, v nocľahárňach 

zriaďovaných mestami alebo charitatívnymi organizáciami. 

• skrytí bezdomovci- ľudia bez prístrešia, ktorí sa z nejakého len im známeho dôvodu 

neobracajú na verejné či charitatívne služby, aby našli nocľah. Počet týchto osôb 

môže byť značný hlavne v regiónoch, kde je ponuka služieb nepostačujúca. Títo ľudia 

žijú v kanáloch, starých automobiloch, lesoch, domoch určených na demoláciu 

a podobne. 

• potencionálni bezdomovci- osoby, ktorých potreby sú úradom buď neznáme alebo 

iba čiastočne známe. Nie je vždy jednoduché určiť presne rozdiel medzi 

podmienkami života bezdomovcov, ktorí sa obracajú na prevádzkovateľov ubytovní 

a tých osôb, ktorí žijú v neistých podmienkach nájomných bytov, často zdravotne 

závadných, v domoch určených k asanácii či k demolácii, v bytoch provizórnych, 

schátralých a často preľudnených, v bytoch sociálnych, v podnájmoch. Do tejto 

skupiny patria aj tí, ktorí čakajú na prepustenie z rôznych ústavov, väzenia, detského 

domova a skupiny migrantov alebo exilantov.  
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Bezdomovectvo rozlišujeme krátkodobé a dlhodobé. 

Krátkodobé bezdomovectvo- človek je v stave akútnej núdze a práve sa ocitol na ulici 

väčšinou v dôsledku nedávnej pracovnej či rodinnej krízy. Ak takémuto človeku okamžite 

a účinne pomôžeme, je veľmi pravdepodobné, že na ulici nezostane dlhodobo a opäť sa 

začlení do spoločnosti. 

Dlhodobé bezdomovectvo- človek je na ulici už dlhodobo (niekoľko mesiacov až rokov; 

kritická hranica je 1- 2 roky), žije špecifickým spôsobom života, ktorý spôsobuje problémy 

brániace úspešnému návratu do spoločnosti.  

Problémy, ktoré spôsobujú dlhodobé bezdomovectvo: 
- dlhodobý pobyt na ulici, 

- nedostatočné vzdelanie, 

- zápis v registri trestov, 

- alkoholizmus alebo drogová závislosť, 

- absencia rodiny, 

- dlhodobá nezamestnanosť, 

- narušené vzťahy v rodine. 

 

Príčiny bezdomovectva: 
- strata zamestnania, nezamestnanosť, nízky stupeň vzdelania, 

- nedostatok cenovo dostupných bytov, neschopnosť plniť podmienky spojené 

s užívaním bytu (neplatenie nájomného a pod.), 

- nízke mzdy, 

- odchod z inštitúcií (Detský domov), resp. ústavných zariadení, 

- zdravotné postihnutie, psychická alebo fyzická choroba, 

- rozvod, partnerské problémy, problémy v rodine, domáce násilie, 

- úmrtie partnera alebo rodičov, 

- návrat z výkonu trestu odňatia slobody, 

- migrácia do metropolí, 

- rôzne druhy závislostí, 

- sklon k nekonvenčnému spôsobu života prijatý ako riešenie problémov. 

 

Bezdomovectvo postihuje človeka na dvoch úrovniach: 
1. materiálnej- materiálny nedostatok vzniká na základe absencie domova, týka sa 

základných fyziologických potrieb- prístrešku, stravovania a obliekania. 

2. sociálnej- človek bez domova je vylúčený z rodinných, priateľských a pracovných 

vzťahov- t. j. vzťahov v sociálne prijímanom prostredí, čo ho odsúva na okraj 
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spoločnosti (extrémne vylúčenie) a väčšinou aj spôsobuje zotrvávanie v stave 

bezdomovectva.  

 

Najčastejšie zdravotné problémy, ktoré so sebou prináša život na ulici: 
- úrazy (popáleniny, omrzliny, zlomeniny, poranenia brucha, polytraumy,...), 

- TBC, pľúcne abscesy, 

- závislosti, 

- svrab, 

- chronická bronchitída, 

- infekčné choroby, 

- parazity (vši, blchy). 

  

Ošetrovateľské posudzovanie a diagnostika u bezdomovcov 
 

Vzhľadom na široké spektrum ochorení či úrazov u tejto skupiny ľudí môže byť 

bezdomovec ošetrovaný tak v rámci ambulantnej, ako aj ústavnej starostlivosti. Najčastejšie 

sú bezdomovci hospitalizovaní na chirurgickom, traumatologickom, infekčnom, pľúcnom, 

doliečovacom oddelení a OAIM.   

 

Príjem na oddelenie 
Problémy pri príjme pacienta- bezdomovca na oddelenie: 

- zvyčajne veľmi nízka hygienická úroveň tela aj odevu (nutná je hygienická očista), 

- žiadne doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca) ani zdravotná dokumentácia, 

bez evidencie u praktického lekára, 

- žiadne osobné veci (papuče, osobná bielizeň, hygienické potreby,...), 

- bez kontaktu na príbuzných (podporné osoby), prípadne podporná osoba, ktorú 

uvedie pacient, je tiež bezdomovec, 

- ťažkosti pri získavaní anamnézy (napr. zamlčanie ochorení a úrazov v minulosti, 

ktoré nie je možné konfrontovať s dokumentáciou bezdomovca); ťažkosti s 

komunikáciou (psychické zmeny, závislosti, chýbajúce zuby, jazyková bariéra, 

nevhodné vyjadrovanie- vulgarizmy a pod.), 

- zlý zdravotný stav (polymorbidita, infekčné ochorenia)- s možným rizikom pre 

zdravotníckych pracovníkov, preto je nutné zdôrazniť používanie ochranných 

pracovných prostriedkov, 

- odmietanie pobytu v nemocnici, prípadne neochota podriadiť sa režimu na oddelení 

a terapeutickému režimu, 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  350

- odmietanie pacienta- bezdomovca zo strany spolupacientov pri umiestňovaní na izbu 

(predsudky, obavy z kriminality, resp. ohrozenia ich bezpečnosti a bezpečnosti ich 

osobných vecí, nepríjemný vzhľad bezdomovca a podobne). 

 

Špecifiká ošetrovateľskej anamnézy a diagnostiky u bezdomovcov  
(podľa NANDA domén) 

 
1. Podpora zdravia 
 prekonané ochorenia vrátane HBsAg a HIV pozitivity, úrazy, infekčné ochorenia, 

 chronická liečba, 

 preventívne prehliadky, 

 závislosti, návyky: fajčenie, konzumácia alkoholu, drogy,... 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Neefektívny liečebný režim 

 Neefektívna podpora zdravia 

2. Výživa 
 Typický denný príjem potravy, 

 Opis stravy, zdroje potravín a tekutín (konzumácia nebezpečných potravín 

z odpadkových košov!), dodržiavanie diétnych opatrení 

 Problémy s chrupom, 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Nedostatočná výživa 

 Deficit telesných tekutín 

 Riziko deficitu telesných tekutín 

3. Vylučovanie a výmena 
 Frekvencia a charakter vylučovania moču a stolice, 

 Problémy pri vyprázdňovaní moču a stolice, 

 Neliečené infekcie, 

 Dýchanie, kašeľ, ochorenia dýchacieho systému (TBC, pľúcne abscesy a podobne).  

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Porušené vylučovanie moču 

 Retencia moču 

 Úplná inkontinencia moču 

 Inkontinencia stolice 

 Hnačka zápcha 

4. Aktivita- odpočinok  
 Problémy týkajúce sa potuliek, bezdomovectva, 
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 Denné aktivity, telesný pohyb, 

 Stav pohybového systému (amputácie, deformity, deformity kostí alebo kĺbov po 

úrazoch, ...),  

 Schopnosť sebaopatery v denných činnostiach, 

 Spôsob a dĺžka odpočinku a spánku. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Narušená chôdza 

 Zhoršená pohyblivosť 

 Oneskorené pooperačné zotavenie 

 Narušený spánok 

 Deficit sebaopatery 

 Potulka 

 Únava 

 Intolerancia aktivity 

5. Vnímanie- poznávanie 
 Problémy so zmyslovým vnímaním (zrak, sluch), 

 Problémy s čítaním, pamäťou, vyjadrovaním, 

 Problémy s rovnováhou, orientáciou. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Porucha zmyslového vnímania 

 Deficit vedomostí 

 Porušené myšlienkové procesy 

 Zhoršená verbálna komunikácia 

 Akútna zmätenosť 

 Chronická zmätenosť 

6. Vnímanie seba samého  
 Spokojnosť so sebou samým a svojím životom, 

 Zmeny na tele; udalosti a situácie spôsobujúce úzkosť, hrôzu, nešťastie,..., 

 Pomocné a podporné osoby. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Bezmocnosť 

 Porušená osobná identita 

 Beznádej 

 Porušený telesný obraz 

7. Vzťahy 
 Bývanie, 

 Rodina, partnerské vzťahy, podporné osoby, 
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 Pocity osamelosti. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Dysfunkčný chod rodiny: alkoholizmus 

 Narušená sociálne interakcia 

8. Sexualita 
 Pohlavne prenosné ochorenia, 

 Antikoncepcia, nechcené tehotenstvo, 

 Problémy s prostatou, 

 Problémy so sexuálnou dysfunkciou a orientáciou. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Sexuálna dysfunkcia 

 Neefektívny pohlavný život 

9. Zvládanie záťaže- odolnosť voči stresu 
 Zmeny v živote v poslednom období, 

 Podporné osoby, pocity napätia, 

 Užívanie liekov, drog, alkoholu v súvislosti so stresom, 

 Krízové situácie, traumatické zážitky, 

 Spôsob zvládania životných problémov. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Stresový syndróm po premiestnení 

 Posttraumatický syndróm 

 Oslabené prispôsobenie 

 Neefektívne zvládanie záťaže 

 Strach 

 Úzkosť  

10. Životné princípy: 
 Očakávanie od života, 

 Nevydarenie dôležitých plánov, 

 Hodnoty, viera, presvedčenie. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Duchovná kríza 

 Konflikt v rozhodovaní (špecifikovať) 

 Nedodržiavanie (špecifikovať čoho) 

11. Bezpečnosť- ochrana  
 Bývanie, sociálne zariadenie, hygienická úroveň, odev, 

 Dĺžka života na ulici, využívanie sociálnych služieb, 
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 Finančná situácia, zdroje (prípadné zamestnanie), nezamestnanosť, sociálne 

zariadenie, využívanie komunitných, resp. sociálnych centier pre vykonanie hygieny, 

stravovanie a podobne, 

 Závislosti (fajčenie, alkohol, drogy,...),  

 Stav kože a slizníc (otvorené rany, hematómy, popáleniny, omrzliny,...), chrup, vlasy 

(parazity), nechty (plesňové ochorenia).  

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Porušená kožná integrita 

 Sebapoškodenie 

 Poškodená dentícia 

 Neefektívna odolnosť 

 Riziko sebapoškodenia 

 Riziko infekcie 

 Riziko intoxikácie 

 Riziko porušenia kožnej integrity 

12. Komfort 
 Problémy s nadviazaním osobných vzťahov, 

 Príhody spôsobujúce fyzickú alebo emočnú bolesť, 

 Chronické ochorenia, 

 Dlhotrvajúca psychická záťaž,  

 Problémy spôsobené dlhodobou sociálnou izoláciou. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Akútna bolesť 

 Chronická bolesť 

 Sociálna izolácia 

13. Rast- vývoj  
 Problémy so starnutím, 

 Predchádzajúca nedostatočná starostlivosť o dieťa, 

 Výskyt prostredia chudobného na podnety, 

 Telesné postihnutie, emotívne poruchy, 

 Užívanie, abúzus návykových látok. 

Ošetrovateľské diagnózy: 

 Neprospievanie dospelej osoby 

 Oneskorený rast a vývoj 

 

Dôležitou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti je edukačné pôsobenie na 
pacienta- bezdomovca. Je nutné zdôrazniť, že pokiaľ bezdomovec nebude ochotný zmeniť 
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svoj životný štýl, resp. životné podmienky, je vysoká pravdepodobnosť, že sa bude v roli 

pacienta ocitať takmer pravidelne a jeho zdravotné problémy ho budú postupne invalidizovať. 

Dôležité je apelovať na negatívne stránky života na ulici a jeho nebezpečenstvá: chlad, nízka 

hygienická úroveň, nevhodné stravovanie, konzumácia alkoholu a iných škodlivých látok, 

kriminalita a jej zdravotné dôsledky, neliečenie ochorení a podobne.  

Samozrejmosťou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o bezdomovca by mala byť aj 

spolupráca so sociálnou sestrou daného zdravotníckeho zariadenia za účelom možného 

umiestnenia bezdomovca po jeho prepustení. Plánovanie prepustenia pacienta bez domova 

zo zdravotníckeho zariadenia je veľkým problémom. Jeho návratom na ulicu riskujeme, že 

čoskoro sa opäť ocitne „v našich rukách“ (najmä v chladnejších mesiacoch roka). Situácia 

v rámci zabezpečovania náhradného bývania alebo aspoň služieb pre bezdomovcov sa 

postupne zlepšuje (azylové domy, sociálne byty, ubytovne, domovy sociálnych služieb, 

služby SČK pre bezdomovcov, charita, Notabene, komunitné centrá, ...). Všetko však závisí 

od rozhodnutia samotného bezdomovca a často je problémom skutočnosť, že bezdomovci si 

na život bez strechy nad hlavou vo svojej nie práve ideálnej partii kamarátov zvykli a vo 

väčšine prípadov „ponuku“ na bývanie alebo aspoň čiastočné zlepšenie ich situácie 

odmietajú. Argumentom býva zvyčajne obava z neschopnosti podriadiť sa zásadám, resp. 

podmienkam pre získanie ubytovania (napr. zákaz konzumácie alkoholu a podobne).   

Bezdomovectvo sa dotýka každého z nás. S ľuďmi bez domova sa stretávame denne 

na uliciach, na staniciach, pri výkone nášho povolania. Stretnutia s nimi sú nám často 

nepríjemné. Nesmieme však zatvárať oči pred týmto celospoločenským problémom. Sestry 

ako najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov sa môžu tiež podieľať na riešení 

bezdomovectva ako sociálneho problému, a to okrem poskytovania ošetrovateľskej 

starostlivosti a edukačného pôsobenia na bezdomovcov, či spolupráce so sociálnymi 

pracovníkmi aj rôznymi aktivitami v bežnom živote (neziskové organizácie, záujmové 

združenia, projekty ESF,...). Každá aj tá najmenšia aktivita zameraná na elimináciu 

bezdomovectva je nesmierne cenná, veď zdravotné riziká vyplývajúce z bezdomovectva by 

mali byť pre všetkých veľkou výstrahou.  
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Ústav ošetrovateľstva 

 

Abstrakt 
Autori príspevku naznačujú problémy obmedzujúce využiteľnosť ošetrovateľských 

diagnóz vo vzdelávaní, vo výskume a praxi a vytvárajú schému pracovného rámca 

validizačných štúdií, ktorý implementuje jednotlivé fázy validizácie v následnej postupnosti – 

konceptualizácia diagnostických pojmov, validizácia expertmi a klinická validizácia sestrami. 

 

Kľúčové slová: Validizácia – NANDA International. Konceptuálna analýza. Validizácia 

expertmi. Klinická validizácia. 

 

Úvod 
Koordinovaná medzinárodná kooperácia v oblasti validizácie ošetrovateľských 

diagnóz zahrnutých v klasifikačnom systéme NANDA International (ďalej len NANDA I), 

predstavuje viac ako tridsaťročný kontinuálny proces. Kategorizácia ošetrovateľských 

diagnóz spoločne s ich diagnostickými znakmi, ich klinická použiteľnosť a reflexia 

sociokultúrnych rozdielov sú základnými predpokladmi použiteľnosti terminológie 

v medzinárodnom kontexte. Klasifikačný systém NANDA International sa široko etabloval 

i na Slovensku, najmä v obsahu študijných programov, odborných a vedeckých publikáciách, 

menej v klinickej praxi. V súčasnom období zaznamenávame však aj kritickú reflexiu 

aplikácie klasifikačného systému vo vzťahu k terminologickej nejasnosti, významovej 

nejednoznačnosti diagnóz  z hľadiska  významu, problematická sa ukazuje aj objektivizácia 

jednotlivých znakov a pod. Naznačené problémy obmedzujú využiteľnosť ošetrovateľských 

diagnóz tak vo vzdelávaní, ako i vo výskume a praxi. Pomocou validizácie jednotlivých  

ošetrovateľských diagnóz NANDA International je možné naznačené problémy riešiť. 

Validizácia napomáha  prepojeniu ošetrovateľskej teórie a klinickej praxe v diagnostike a je 

jeden z najvýznamnejších termínov v metodológii výskumu diagnostických kategórií. 

 Iniciátormi vývoja metodológie identifikácie a validizácie ošetrovateľských diagnóz 

boli Gordon, Sweeney. Fehring (1986) modifikoval model validizácie expertmi a klinický 

model a vytvoril dva doteraz najvyužívanejšie modely známe ako Diagnostic Content 
Validity Model a Clinical Diagnostic Validity Model. 
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Diagnostic Content Validity Model (ďalej len DCV) zahŕňa tri na seba nadväzujúce fázy  

(Creason, 2004, Whitley,1999). 

V prvej fáze experti hodnotia na Likertovej škále od 1 do 5 mieru reprezentatívnosti, 

špecifickosti znaku vo vzťahu k diagnóze NANDA klasifikačný systém. 

Cieľom druhej fázy je dosiahnuť konsenzus medzi expertmi, ktorí posudzovali daný 

charakteristický znak. Vzhľadom k tomu, že ide o relatívne veľké množstvo expertov, sa na 

dosiahnutie konsenzu využíva Delfská technika. 

V tretej fáze sa vypočíta vážené skóre každého znaku. Za charakteristické znaky sa 

považujú znaky, ktoré dosiahli hodnotu váženého skóre väčšie ako 0,75. Tieto 

charakteristické znaky (charakteristiky) sú označované ako zásadné, hlavné alebo definujúce 

(major defining charakteristics). Znaky ktoré dosiahli hodnotu menšiu ako 0,50 sú vyradené. 

 Sparks, Lien-Gieschen (1994), Ogasawara (1999) upravili tretiu fázu modelu 

zavedením vedľajších charakteristík (minor defining charakteristics), ktoré sú vymedzené 

rozpätím skóre od 0,75 po 0,60. Do zoznamu charakteristík (NANDA), ktoré experti hodnotia, 

sa pridávajú aj tzv. (additional charakteristics) a zavádzajúce (distracting charakteristics). 

 

 Druhým modelom, ktorý navrhuje Fehring Clinical Diagnostic Validity Model (ďalej 

len CDV) zahŕňa  priradenie diagnostických znakov k modelu Gordon, Sweeney. Dvaja 

experti hodnotia výskyt charakteristík z predchádzajúceho modelu s tými, ktoré boli 

manifestované u pacienta. Nový prístup načrtá Hoskins (Creason, 1988, Whitley 1999). 

Opisuje tri fázy procesu validizácie ošetrovateľských diagnóz: 

1. konceptuálna analýza – vytvorenie zoznamu diagnostických znakov, 

2.  validizácia expertami – posúdenie znakov expertmi s cieľom dosiahnutia zhody 

v definujúcich znakoch, 

3. klinická validizácia – zisťovanie frekvencie výskytu definujúcich znakov v klinickej 

praxi. 

 

 V súlade so závermi viacerých autorov (Gordon, Creason, Fehring, Hoskins),  by mal 

priebeh testovania diagnostických pojmov začať primárne konceptualizáciou diagnostických 

pojmov a následne s využitím širokého metodologického spektra ďalších dvoch fáz - 

validizácie expertmi a klinickej validizácie sestrami. Taxonómia NANDA by mala byť 

používaná po otestovaní  v každej krajine s ohľadom na sociokultúry kontext.   
 Konceptuálna analýza sa zameriava na definovanie, explikáciu významu  diagnózy 

prostredníctvom použitia rôznych metód.  Kramer, Chinn (1999) ju definujú ako proces tvorby 

významu diagnózy. Avant a Walker (1995) považujú konceptuálnu analýzu  za stratégiu ako 

skúmať definujúce znaky a ďalšie charakteristiky určitej diagnózy. Význam použitia 
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konceptuálnej analýzy spočíva v identifikácii rôzneho použitia slova, ktoré označuje príslušnú 

diagnózu, a tým aj jeho významov.  

Rozvoj ošetrovateľských diagnóz je úzko spätý s operacionalizáciou ich jednotlivých 

diagnostických znakov, resp. s rozvojom nástrojov ich hodnotenia. 

Pomocou validizácie jednotlivých  ošetrovateľských diagnóz NANDA International si 

dávame odpoveď na otázky? 

• Sú v diagnóze zastúpené všetky zásadné diagnostické znaky, tzn. určujúce 

charakteristiky a súvisiace faktory? 

• Môžeme danú diagnózu odlíšiť od iných diagnóz, s ktorými má spoločné niektoré 

diagnostické znaky? 

• Na základe ktorých údajov môžeme exaktne diferencovať podobné diagnózy? 

• Bude sa daná diagnóza pri prítomnosti  určitých  fenoménov vyskytovať u každého 

pacienta? 

• Sú údaje, resp. metódy ich získania relevantné pre stanovenie diagnózy? 

• Opisuje, resp. skutočne odráža daná diagnóza  problém pacienta, resp. jeho 

situáciu? (Creason, 2004) 

 

Autori sa v príspevku snažia poukázať na potrebu validizácie ošetrovateľských 

diagnóz používaných v klasifikačnom systéme NANDA, potrebu prepojenia klasifikačných 

systémov NANDA, NIC,  NOC a  zjednotenie používanej terminológie v ošetrovateľstve. 

 

Len správne stanovená ošetrovateľská diagnóza má svoje benefity: 

1. umožňuje výber relevantných, individualizovaných intervenčných stratégií, 

2. zvyšuje kvalitu diagnostického procesu, 

3. rozvíja  klinické a kritické myslenie sestier. 

 

 

Príspevok vznikol v rámci grantovej úlohy  KEGA č. 3/5132/07 
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Úvod 

Kedysi sa psychiatrický pacient tradične posúval do pasívnej pozície závislosti, kým 

sestra preberala direktívnu úlohu. Opakom je terapeutická komunikácia, ktorá sa zakladá na 

úsilí o spoluprácu medzi pacientom a sestrou. Obidvaja zaujímajú rovnako dôležité pozície, 

pričom sa uznávajú a rešpektujú ich jedinečné potreby a vlastnosti. Pacient sa do 

interakčného procesu aktívne zapája a spolupracuje so sestrou pri identifikovaní problémov, 

vytyčovaní cieľov, zostavovaní plánov ošetrovateľskej činnosti, realizovaní úloh i pri 

vyhodnocovaní pokroku. 

 

Spolupráca sestry a pacienta si vyžaduje vzájomný rešpekt a uznanie, že každý z 

nich prináša do situácie jedinečné kvality, potreby a zdroje. Kým sestra nie je schopná 

zapojiť pacienta do aktívnej spolupráce, pacient nebude mať možnosť robiť pokroky pri 

zlepšovaní svojho zdravotného stavu. Pacienti musia bezpodmienečne prevziať 

zodpovednosť za svoje duševné zdravie a ochota stať sa aktívnym účastníkom v interakcii 

sestra- pacient je dôležitým indikátorom pripravenosti prevziať túto zodpovednosť.  

 

Kontinuita spolupráce 

Schopnosť pacienta spolupracovať je niekedy obmedzená. Napríklad pacient v 

hlbokej depresii, ktorý celé dni neprehovorí, je schopný maximálne neverbálneho súhlasu s 

určitými aspektmi dennej rutiny. Môže spolupracovať tým, že dokáže vstať, prejsť ku dverám 

a sprevádzať sestru do jedálne, hoci len obmedzeným spôsobom. Je dôležité rozpoznať, do 

akej miery je pacient schopný spolupracovať a rovnako dôležité je pokračovať v posudzovaní 

jeho schopnosti prijať aktívnejšiu účasť v terapeutickom procese. 

Niektorí pacienti aktívne odporujú každému pokusu o spoluprácu a odmietajú účasť 

na aktivitách, ktoré ponúka sestra, i diskusiu o svojich problémoch, cieľoch a plánoch 

starostlivosti (Scherrer, 1989). V podobných prípadoch musí sestra zaujať spočiatku silnú 

vedúcu pozíciu, stanoviť limity týkajúce sa určitého správania pacienta a identifikovať 

dôsledky tohto správania. Takáto stratégia zahrňujúca stanovenie limitov i pozitívne 

posilnenie podporuje kooperatívny vzťah, v ktorom má každý člen osobitnú úlohu. V 
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niektorých prípadoch môže byť úloha pacienta viazaná racionálnymi obmedzeniami a úlohou 

sestry je tieto obmedzenia stanoviť.  

Pri postupnom nadobúdaní psychickej a emocionálnej pohody bude pacient pracovať 

so sestrou dovtedy, kým nebude schopný stanoviť si svoje vlastné obmedzenia (Robinson, 

1998). To znamená, že spolupráca musí byť kontinuálna a rovnováha medzi mierou vedenia 

zo strany sestry a mierou iniciatívy a zodpovednosti zo strany pacienta sa mení postupne s 

časom. 

 
Terapeutická dohoda 

Ustanovenie terapeutickej dohody je rozhodujúcim krokom pri budovaní efektívneho 

vzťahu sestra- pacient. Jej dosiahnutie predstavuje proces, v ktorom  sa identifikujú 

pacientove problémy a stanovujú prijateľné krátkodobé a dlhodobé ciele. 

Niekedy trvá dosiahnutie dohody týkajúcej sa pacientových potrieb dlhší čas, pretože 

nevie presne identifikovať svoje problémy, a tak vznikajú ťažkosti pri určení priorít. Prvé ciele 

by sa mali vzťahovať na identifikáciu a exploráciu najnaliehavejších problémov pacienta. 

Obsah terapeutickej dohody sa môže meniť podľa potrieb pacienta i spôsobu, ktorým 
vyjadruje svoje potreby (Křivohlavý, 2002). Ak sestra venuje dostatok času a pozornosti 

skutočne individuálnym potrebám pacienta, výsledkom môže byť terapeutická dohoda, ktorá 

prinesie v krátkom čase značný pokrok. 

Nevyhnutnou podmienkou úspechu terapeutickej dohody je obojstranný súhlas s jej 

obsahom, obojstranná spoľahlivosť, obojstranný pocit spoločnej účasti na jej vzniku 

i obojstranné vedomie dosiahnutého pokroku. Po dosiahnutí cieľov by sa mala dohoda 

zrevidovať tak, aby pacient prevzal väčšiu zodpovednosť za svoje uzdravenie.(Gulášová, 

2006) 

 
Ošetrovateľský rozhovor 

V porovnaní s lekármi trávia sestry väčšiu časť svojej pracovnej doby v spoločnosti 

svojich pacientov. Nezriedka sa stáva, že pacient pri očakávaní mlčanlivosti sa sestre 

zdôverí s významnými udalosťami a vecami z jeho života, napr. suicidálnymi prianiami alebo 

recidívami závislostí. V takejto situácií sestra nemôže otáľať s vysvetlením pacientovi, že 

medzi spolupracovníkmi neexistuje žiadny nárok na dodržiavanie tajomstva v záležitostiach, 

ktoré môžu byť podstatné pre liečebné rozhodnutia. 

 
Pacient to ale môže prežívať ako stratu dôvery u sestry. 

Druhou stránkou je, že existuje niečo ako právo na výsostné a osobné informácie 

medzi dvoma ľuďmi. Jednotlivý zdravotnícky pracovník rozhodne sám na základe svojho 

vzdelania a taktu, čo bude považovať za povinnosť hlásiť a čo bude definitívne osobné. 
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Tykať – či netykať? 
Mladším pacientom niekedy sestry tykajú a vyjadria i prianie, aby aj im bolo zo strany 

pacienta tykané. Pri tom však sestra môže hoci nevedome svojim tykaním nenápadne 

izolovať pacienta od svojich spolupacientov. Ak sa pacient dožaduje tykania sestra by mu 

mala v priateľskom tóne vysvetliť, prečo radšej navrhuje ostať pri vykaní. Zavrhnutiahodné je 

tykanie bezmocným pacientom, napr. pri stareckej demencii. Adekvátne sa to zdá u ťažko 

slabomyseľných, ktorých duševný vývoj nedosiahol dospelosť a sotva sa cítia ako 

dospelí(Gulášová, 2004). Vyjadrenie pozitívneho hodnotenia pacientom často závisí od toho 

ako zrozumiteľne sa dokážeme vyjadriť. Čím menej sme zrozumiteľní, tým menej 

priateľskosti a náklonnosti sa nám dostáva. 

 
Psychologický prístup sestry 

Základom akejkoľvek liečby duševnej poruchy je správny psychologický prístup 
k psychiatricky chorým pacientom. Zaobchádzanie s duševne chorým je náročné i preto, 

lebo sa treba vyhýbať neopodstatneným predstavám o duševne chorých, ktoré sú medzi 

ľuďmi a mnohými zdravotníckymi pracovníkmi zakorenené. V minulosti sa vychádzalo z 

presvedčenia, že duševne chorý je človek nevypočitateľný, neriadi sa rozumom, býva 

zákerný a nebezpečný.  
Prístup k psychiatricky chorým pacientom sa v ústavoch podobal zaobchádzaniu s 

nerozumnými deťmi, ktoré nevedia, čo je pre nich prospešné a preto za nich musí 

rozhodovať niekto iný. A to neprospievalo k cieľu vyliečiť psychiatricky chorých pacientov a 

navrátiť ich do spoločenského života, ale stávali sa z nich jedinci neschopní samostatne 

existovať (Pogády, Nociar, 1990). 

V súčasnosti musí byť prístup k pacientovi výsledkom zoznámenia sa zdravotníckeho 

pracovníka s príslušnými poznatkami, týkajúcich sa duševne chorých pacientov a vedieť sa 

správať k nim. 

 

Zo všeobecných zásad prístupu k psychiatricky chorým pacientom zdôrazňujeme: 
- Zásadu nesúmernosti vzťahu zdravotník - pacient - na prvej strane stojí pacient, 

ktorý sa zdôveruje so svojimi ťažkosťami, na druhej strane sestra, ktorej úlohou je 

pacienta s pochopením vypočuť. 

- Citovú neutralita sestry - je potrebné, aby sa pacient sestre zdôveroval bez zábran 

so svojimi ťažkosťami, vrátane zahanbujúcich. 

- Rešpektovanie pacientovej osobnej dôstojnosti - t.j. vyhýbame sa nezdvorilému 

správaniu sák pacientovi. 
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- Primeranú informovanosť pacienta o jeho súčasnej situácií - o spôsobe trvania 

navrhovanej liečby, pravdepodobnej dĺžke pracovnej neschopnosti a nevyhnutnosti 

hospitalizácie. 

- Vyhýbať sa radám týkajúcich sa konkrétnych zmien v pacientovom živote - v 

rámci psychologického prístupu treba pacientovi zdôrazniť, že závažné rozhodnutia o 

svojom živote musí urobiť sám, je za ne zodpovedný. 

- Spontánnosť informácií chorého -je podstatne lepšie, ak môže pacient vyrozprávať 

veci podľa svojich predstáv a keď rozhovor nie je len séria otázok a odpovedí. Sestra 

by mala pacienta povzbudzovať, usmerňovať. Správanie sestry má vyjadrovať 

empatiu - spolucítenie s pacientom a veriť v existenciu a nepríjemnosť ním, 

opisovaných ťažkostí (Linhartová, 2007).  

 

Pri rozhovore by sestra nemala presviedčať pacienta o nepravdivosti jeho tvrdenia, 

pri dávaní rady pacientovi musí byť opatrní, aby mu neublížila, nespôsobila psychickú 

iatrogéniu. Môže to byť vážna prekážka v ďalšej liečbe a ošetrovateľskej starostlivosti.  

 

Dôležitá je pri liečbe obojstranná dôvera a spolupráca pacienta so sestrou.  

Morálne zásady, ktoré by mala sestra uplatňovať v interakcii so psychiatricky chorým 
pacientom: 

- pravdivé informovanie pacienta 

- udržať si nezávislý vzťah k pacientovi /majú snahu manipulovať/ 

- vyvarovať sa prenášaniu informácií o pacientovi 

- s príbuznými pacienta by sme mali hovoriť len v pacientovej prítomnosti 

- oznámenie diagnózy by pacientovi sotva prospelo - pacientovi vysvetliť, že sa jeho 

stav zlepší, ak bude spolupracovať 

- dbáme, aby pacienti nenadväzovali medzi sebou dôverné známosti - môže to mať 

negatívny vplyv na ďalšiu liečbu 

- prispôsobiť správanie pacientovým špecifickým zvláštnostiam 

- otvorenosť, jednoznačnosť 

 

Osobitný psychologický prístup a zaobchádzanie si vyžadujú pacienti s rôznymi 

duševnými poruchami.  

Najčastejšie chyby sestry v interakcii so psychiatricky chorým  pacientom : 
- ak sestra pacienta neberie dosť vážne 

- ak sestra nevníma problémy pacienta 

- ak sestra neberie vážne pacientove problémy 

- súkromné vzťahy k pacientom 
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- nervozita, „rozlietanosť“, nepokoj - takéto správanie sa prenáša na pacienta, 

spôsobuje napätie, narušuje celkovú  atmosféru 

- agresia, potrestanie pacienta - treba vedieť zvládať pacienta, trpezlivosť 

- rezignácia, ľahostajnosť pacienta nesmie vyvolať rezignáciu sestry 

- prehnaná starostlivosť pacienta- vedie k jeho pasivite 

- príliš veľká dištancia k pacientovi, iba zaujať neutrálny postoj  

 

Zamyslieť by sme sa mali ...  
Ako sa vyhnúť chybám v interakcii so psychiatricky chorým  pacientom? 

- skôr, než sa nám podarí akceptovať pacienta s jeho problémami a psychickými 

zmenami, musíme poznať sami seba a kontrolovať svoje vlastné správanie, svoje 

vlastné ja,  

- musíme byť predovšetkým vyrovnaní s vlastnými problémami, ťažkosťami, byť 

psychicky stabilní,  

- musíme zvládať to, čo sa od nás očakáva,  

- naše strnulé prejavy správania sa bránia k ďalšiemu pokroku u pacienta ,  

- musíme primerane reagovať na správanie pacienta, potom aj oni pociťujú, že sa 

môžu cítiť isto a bezpečne,  

- pacienti môžu zažiť, že ťažkosti a zmeny sa dajú prekonávať a znášať aj spoločne, 

že po nezdaroch a zlyhaniach možno začať znova, treba ich povzbudiť k novému 

boju s ich ťažkosťami. 

 
Akútny psychiatrický pacient: 

Po prijatí pacienta na psychiatrické oddelenie je rozdielna spolupráca s nepokojným, 

zmäteným a psychotickým pacientom a iná je spolupráca  s depresívnym alebo inými 

pacientmi. 

Základnou ošetrovateľskou stratégiou je individuálny prístup ku každému 

psychiatricky chorému pacientovi a sústavný dohľad nad ním. Správanie zdravotníckych 

pracovníkov musí byť  taktné a ohľaduplné, pritom cieľavedomé a upokojujúce, rešpektujúce 

dôstojnosť psychiatricky chorých pacientov (Gulášová, 2004). Má byť zamerané na 

dosiahnutie upokojenia pacientov a na ich primerané liečenie na úrovni súčasných 

poznatkov. 

 

Etické aspekty v psychiatrickej starostlivosti o akútne chorých 
Informovaný súhlas. 

Ním pacient potvrdzuje svojím podpisom, že sa dobrovoľne podriaďuje 

nemocničnému režimu. Pacient môže byť hospitalizovaný aj proti svojej vôli, keď je ochrana 
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okolia alebo jeho samého dôležitejšia než zachovanie osobnej slobody. Všeobecne to platí 

pre osoby, ktoré si zjavne môžu ublížiť alebo sú nebezpečné pre iných.  

Dobrovoľný príjem a to, že sa podriadi nemocničnému režimu, pacient potvrdzuje 

svojím podpisom. 

Zmena dobrovoľného príjmu na nútený pobyt nastáva vtedy, keď pacient ohrozuje 

seba alebo druhých. Pri tejto zmene treba do 24 hodín upovedomiť príslušný orgán. Ak je 

možné, treba sa takémuto kroku vyhnúť, pretože problematizuje vzťah dôvery. 

Pacient prichádza na psychiatrické oddelenie s úzkosťou, cíti sa neistý- nielen 
predsudkami voči psychiatrii, ale je vytrhnutý zo spoločnosti, zamestnania, rodiny, má 
strach z liečby a obavy z nevyliečiteľnosti. Príjem je pre pacienta silným a závažným 
zážitkom, a preto veľmi záleží od prístupu a porozumenia sestier, čo má vplyv i na 
jeho adaptáciu v nemocnici a získanie si jeho dôvery. 
 

Sestra nesmie hneď po príjme nechať pacienta samého, musí sa ním zaoberať, 

zoznámiť ho s novým prostredím, so spolu pacientmi, informuje ho o dennom režime, 

reaguje na jeho otázky, rieši jeho problémy. V niektorých prípadoch je potrebné, aby pacient 

dostal jedlo aj v netradičnom čase. Pacientovi treba vysvetliť, prečo sa vykonáva prehliadka 

osobných vecí, pri ktorej si nemôže u seba ponechať holenie, žiadne ostré predmety, lieky, 

opasky, v niektorých prípadoch ani žiadne civilné veci. To však závisí od režimu pacienta, 

ktorý mu určuje lekár na príjmovej ambulancii. Od režimu závisí i voľnosť pohybu na 

oddelení, či môže opúšťať oddelenie alebo nemôže opúšťať oddelenie. 

 
Obmedzenie pacienta  

Použitie fyzického obmedzenia (najreštrikčnejšia forma liečby) je nevyhnutné vtedy, 

keď  sú  menej obmedzujúce opatrenia nedostatočné na zaistenie bezpečnosti pacienta a 

iných. Obmedzenie pacienta však nie je oprávnené, ak sa mohli použiť iné alternatívy 
liečby. Zdravotnícki pracovníci musia správne posúdiť, kedy sú obmedzujúce 
opatrenia oprávnené. Obmedzenie alebo fixácia je prechodného charakteru a musí byť 

realizované na základe povolenia lekára v súlade s metodickými pokynmi MZ SR.  

 

Typy problémového správania sa psychiatrických pacientov 
 

Požadovačný pacient 
Ak sestra označí pacienta za „požadovačného" alebo „naliehajúceho", zvyčajne vychádza z 

jeho nárokov, ktoré mu personál jednoducho nemôže splniť. Náročná práca a tlak iných 

povinností často prispievajú k tomu, že sestry vnímajú pacientov ako požadovačných. Pocit 

obťažovania a hnev sestry však požiadavky pacienta často ešte stupňujú, pretože čím viac 
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sa cíti frustrovaný a neuspokojený, tým je jeho správanie nástojčivejšie. Takmer vo všetkých 

prípadoch môže správanie navonok maskovať pocity úzkosti, bezmocnosti, neadekvátnosti a 

nepriateľstva, strach z deprivácie alebo potrebu pozornosti. Požadovačný pacienti si želajú 
kontrolovať iných a upútavať pozornosť na seba (Gulášová, 2004).  

Svoje požiadavky dávajú najavo väčšinou autoritatívnym spôsobom v presvedčení, 

že majú právo na to, aby boli uspokojené.  

Kladú veľa otázok a chcú, aby s nimi ošetrujúci personál trávil veľa času.  

Iní pacienti tiež môžu naliehať, ale iným spôsobom: nariekajú a podliehajú sebaľútosti.  
 

Príčina??? 
 

Bežnou príčinou pretrvávajúceho naliehajúceho správania je nejednotný postup v 
ošetrovateľskej starostlivosti. Jednotliví členovia ošetrovateľského tímu sa často 

dostávajú do začarovaného kruhu tým, že reagujú na požiadavky hnevom a netrpezlivosťou. 

Takéto reakcie však zvyšujú neistotu pacienta a stupňujú naliehajúce správanie. Ak si sestra 

udržuje fyzický alebo psychologický odstup, svojím správaním pacienta trestá, „odpláca“ sa 

mu alebo ho odmieta, jeho problémové správanie tým ešte podporuje.  

 

Agresívny pacient 
Hnev alebo zlosť je odpoveď na niečo, čo jedinec vníma ako ohrozenie, ilustráciu, 

chorobu, zmenu obrazu tela, strach zo straty. Je to emócia, ktorá sa môže prejaviť miernym 

podráždením i nekontrolovateľnou zúrivosťou. V spojení s agresiou sa môže zlosť 

prejaviť útokmi proti personálu. Najčastejším terčom sú práve sestry.  
Negatívna emócia môže agresiu aktivovať, čím sa stáva jej bezprostredným zdrojom 
(Gulášová, 2004). 

 
Prvou zásadou  

pri zaobchádzaní s agresívnym pacientom je zachovať pokoj, nesprávať sa 
autoritatívne a na prípadný slovný útok a výčitky nereagovať rovnako, pretože 
agresivita zosilňuje agresivitu.  
Pacienta spravidla „odzbrojí", ak ho prijmeme pokojne a zdvorilo, podáme mu ruku, 

ponúkneme miesto, teda správame sa opačne než očakáva Ak aj napriek tomu vo svojich 

výpadoch pokračuje, skonštatujeme jeho rozčúlenie ako fakt a opäť pokojne (nikdy nie 

suverénne) mu povieme, ako na nás jeho správanie pôsobí a aké pocity u nás vyvoláva Táto 

osobná rovina pacienta prekvapí a jeho agresivita sa pravdepodobne zmenší. 

Druhou zásadou  

zvládania agresívneho pacienta je jeho pozorné vypočutie pri zachovaní 
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akceptujúceho postoja z našej strany. Akceptovať druhého znamená, že ho prijímame 
„takého, aký je", vrátane toho, že na rozčúlenie má tiež právo.  
Akceptovať však neznamená súhlasiť! 
Všetko, čo pacient povie, berieme vážne, hoci s ním nemusíme súhlasiť.  

Dôležité je, aby sme to, čo pacient hovorí, nehodnotili. Doplňujúcimi otázkami sa v 

situácii orientujeme a zároveň tak prejavujeme náš osobný záujem. 

 
Treťou zásadou  

je, že sa snažíme uvedomiť si ako to, čo hovorí, myslí, aký to má pre neho význam,   a 
ako to momentálne prežíva  Tieto  skutočnosti  mu   v priebehu  rozhovoru zrozumiteľnou 

formou odovzdávame.  

Pacient cíti, že ho chápeme, že máme dobrú vôľu mu porozumieť. Začína nás vnímať ako 

svojho spojenca Už táto okolnosť ho upokojuje, stávame sa sympatickými a dôveryhodným i. 

Týmto spôsobom mu umožňujeme získať od toho, čo hovorí, určitý odstup a lepšie sa 
orientovať  v situácií, ktorá u pacienta viedla k jeho vnútornému a vonkajšiemu 
nepokoju (Preiss, Kučerová etal., 2006).  
Inak povedané: 

pomocou empatie hľadáme spoločne s pacientom porozumenie jeho stavu a príčinám, 
ktoré k tomu viedli. Pravidlom býva, že pacient má naozaj reálne dôvody k nepokoju, 
ale ich subjektívne spracovanie a nasledujúca reakcia sú neprimerané. 
 

Štvrtou zásadou  

je, že pokiaľ je to možné, snažíme sa pacientovi vyhovieť. Ak to nie je možné, tak mu 
pokojne naše stanovisko vysvetlíme i s pochopením pre jeho sklamanie. 
Poskytneme priestor pre zodpovedanie pacientových otázok a nejasností, pomáhame hľadať 

iné riešenie a pod... 

 
Pacient s bludmi 
Blud je obsahová porucha myslenia, bezprostredne z vnútornej potreby vznikajúci úsudok. 

Ošetrovateľská starostlivosť sa musí orientovať podľa obsahov bludov. Mnohé bludné 

obsahy sú pre pacienta ohrozujúce, pacient pri nich pociťuje úzkosť a nepokoj, niekedy 

reaguje agresiou a v extrémnych prípadoch môže byť dohnaný k samovražde. 

Nie zriedka sa stáva, že pacienti s psychózou neveria, že sú chorí. Nepovažujú preto vôbec 

za potrebné užívať predpísaný liek. V takom prípade si to niekedy vyžaduje veľkú trpezlivosť 

zo strany sestry pri presviedčaní pacienta. 

Pravidlo pre celý ošetrovateľský tím: v takomto prípade musíme všetci „ťahať za jeden 

povraz". 
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Hrozba samovraždy pacienta 

Ohrozenie samovraždou sa nedá vylúčiť u žiadneho psychiatricky chorého pacienta, pretože 

každá hospitalizácia je pre neho novou situáciou Je preto úlohou sestry vytvoriť s pacientom 

dobrý vzťah podložený dôverou.  

Pacient by mal mať možnosť kedykoľvek za sestrou prísť s akýmkoľvek problémom 
bez toho, aby sa musel báť odmietnutia.  
 

Úlohou sestry  
- je podchytiť presuicidálneho pacienta, 
- dohliadať na neho a vykonávať cielenú profylaxiu suicídia 

- komunikovať s pacientom  

Najdôležitejšou chybou je vyhýbanie sa priamemu rozhovoru a kladeniu otázok so 

suicidálnym pacientom (Kolektív autorov, 2002). Zvlášť ohrození sú pacienti s depresiami, 

psychózami v séniu, s niektorými neurózami, ako aj pacienti trpiaci schizofréniou, epilepsiou 

a toxikomániou. V kontakte s týmito pacientmi by sestry mali byť pokojné, otvorené, taktné a 

zdvorilé. Každý pacient má nárok na našu ochotu pomôcť mu. 

 

Záver 
V súčasnej hektickej dobe pribúda počet ľudí s narušeným duševným zdravím, 

pribúda počet psychiatricky chorých pacientov. V spoločnosti po dlhé stáročia tradoval 

a v niektorých spoločnostiach ešte stále traduje rezervovaný či až odmietavý postoj 

k psychiatricky chorým pacientom. 

A divili by ste sa, koľko predsudkov je aj v radoch zdravotníckych pracovníkov. 

Cieľom nášho príspevku bolo poukázať na špecifickosť a dôležitosť na jednej strane 

vysoko profesionálneho, na strane druhej hlboko ľudského prístupu k psychiatricky chorým 

pacientom. A to i z toho aspektu, že aj na iných oddeleniach či klinikách sa stretávame so 

psychiatricky chorými pacientmi, veď aj oni môžu mať zápal slepého čreva, invagináciu, 

mozgovú príhodu, erysipel, astmu bronchiale a podobne.  

Na uvedené skutočnosti treba pamätať už v samotnej príprave budúcich adeptiek 

ošetrovateľskej profesie, ako sama niekedy pozorujem v praxi, majú zábrany v prístupe 

k psychiatricky chorým pacientom a preto sme si dovolili na túto skutočnosť upozorniť i vv 

našom príspevku. 

Motto: 

„Neexistujú žiadne chyby, žiadne zhody okolností. Všetky udalosti sú požehnaním, ktoré je 

nám dané, aby sme sa z neho učili.“ 

lisabeth Kúbler – Rossová 
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„Život nevyžaduje, aby sme boli najlepší – len, aby sme sa o to najlepšie snažili“ 

H. Jackson Brown Jr. 

 

„Niekedy zbadáte svetlo na tých najpodivnejších miestach, keď sa ne neho pozeráte 

správne“ 

Jerry Garciá 
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ABSTINENCIA PO ABSOLVOVANÍ PROTIALKOHOLICKEJ LIEČBY 
Vicáňová M.1, Rovná S.2 

1Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
2Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín 

 

Alkohol je z mnohých drog vo svojich účinkoch na organizmus najviac preskúmaný 

a pritom stále podceňovaný. 

História ľudstva potvrdzuje, že v každej spoločnosti sa užívali drogy s cieľom 

dosiahnuť zmenu nálady, myslenia, vnímania. Samozrejme, vždy boli jedinci, ktorí 

prekračovali sociálne akceptované zvyklosti a tieto potenciálne drogy zneužívali ako 

prostriedok na vyrovnávanie sa so stresom a s problémami, ale aj ako protest proti normám 

a hodnotám spoločnosti. 

Svetová zdravotnícka organizácia pokladá alkoholizmus za jeden z najvážnejších problémov 

súčasného boja o zdravie obyvateľstva. Nadmerné pitie alkoholu prináša okrem poškodenia 

telesného a duševného zdravia aj vážne antispoločenské prejavy, najmä ide o zvýšenie agresivity 

a trestnej činnosti. 

Názory na alkoholizmus ako chorobu sú rôzne. Jeden hovorí: „Alkoholizmus je 

chronická choroba, porucha správania charakterizovaná opakovaným pitím alkoholických 

nápojov, ktoré presahujú tradičné striedme užívanie alebo bežné dodržiavanie zvykov 

sociálneho pitia v spoločnosti a ktoré záporne vplýva na zdravie, interpersonálne vzťahy 

alebo ekonomické fungovanie.“ (Janosiková, 1999)  

Laická verejnosť často nepovažuje závislosť za chorobu a závislého človeka 

posudzuje, ako by sa dostal do problémov len vlastnou vinou a väčšinou v nej prevláda 

názor, že keby postihnutý chcel, tak si pomôže sám. Z hľadiska postihnutého jedinca sa dá 

polemizovať, či opojenie a slasť, ktoré mu alkohol prinášajú, je nutné u neho odstrániť a 

chrániť ho od nich. Veď mu prinášajú eufóriu, úľavu, odstraňuje bolesť, prispievajú 

k zblíženiu ľudí, uľahčujú komunikáciu. Toto všetko môže alkohol ponúknuť. Zostáva však na 

človekovi či ponuku príjme.  

Aby sa mohla stanoviť diagnóza závislosti má byť počas jedného roku dôjsť k trom 

alebo viacerým príznakom, a to: 

 Silná túžba užívať drogu – craving 

 Problémy v sebaovládaní pri užívaní drogy, a to ak ide o začiatok a ukončenie alebo 

množstvo drogy 

 Telesný abstinenčný stav, droga je užívaná s úmyslom zmenšiť príznaky vyvolané 

predchádzajúcim užívaním tejto drogy 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  371

 Dôkaz tolerancie k účinku drogy prejavujúci sa vyžadovaním vyšších dávok drogy 

k dosiahnutiu účinku 

 Postupné zanedbávanie záujmov v prospech užívanej drogy 

 Pokračovanie v užívaní napriek jasnému dôkazu zjavných škodlivých následkov 

(Heller, 1996, Turček, 2000). 

 

Základná terminológia závislostí 
 Abstinencia je stav bez užívania drogy. Pri alkoholizme ja v zásade konzumácia 

vylúčená, ale pri výnimočných udalostiach alkohol nie je odmietnutý.  

 Úzus je užívanie drogy v primeranom množstve a v určitom čase. Označuje sa aj ako 

spoločenské užívanie. Požívanie alkoholu, ktoré je v určitej spoločnosti bežné a 

prijateľné.  

 Misúzus je nevhodné užívanie drogy chorými ľuďmi, alebo v mimoriadnej situácii. Ide 

o zneužívanie alkoholu pred riadením motorového vozidla, konzumácia v období 

tehotenstva. 

 Abúzus znamená nadmerné užívanie, zneužívanie akejkoľvek drogy spôsobom, 

ktorý sa odlišuje od schváleného alebo sociálneho vzorca v danej kultúre. Ide 

o konanie pri ktorom jedinec zraňuje alebo ohrozuje seba samého alebo druhých. 

Prejavuje sa intoxikáciou. Pri alkoholizme hovoríme o škodlivom pití, ide 

o predstupeň závislosti, keď pri systematickom a pravidelnom konzume dochádza 

k nepriaznivým dôsledkom na zdravie.  

 Drogová závislosť je vážnejšou poruchou zdravia ako abúzus. Ide o vytvorenie 

závislosti organizmu od drogy, čo sa prejaví stúpajúcou toleranciou, alebo 

abstinenčným syndrómom. Prejavuje sa silnou túžbou užívať drogu, abstinenčnými 

príznakmi rôznej intenzity, narušenými sociálnymi vzťahmi a postupnou zmenou 

osobnosti, u ktorej dominuje zámer získania drogy, ktorý obmedzuje ostatné aktivity 

človeka. 

 Fyzická závislosť sa vyznačuje zhoršeným fyziologickým stavom v dôsledku 

opakovaného užívania drogy, aby sa predišlo abstinenčným príznakom. Abstinenčné 

príznaky sú fyzické poruchy, ktoré vznikajú vtedy, keď prestane závislá osoba užívať 

drogu. Prejavujú sa na tých istých fyziologických systémoch, ktoré droga ovplyvňuje. 

 Psychologickú závislosť charakterizuje potreba užívať drogu na dosiahnutie 

optimálneho pocitu fungovania alebo príjemnej existencie, a to bez ohľadu na fyzickú 

závislosť od drogy.  

 Tolerancia predstavuje stav, kedy na dosiahnutie účinkov vyvolaných pôvodne 

nižšími dávkami sú potrebné čoraz vyššie dávky. Ľudský organizmus reaguje typicky 

na určitú hladinu drogy, alkoholu v krvi. Pri často opakovanom príjme drogy je 
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dosiahnutá typická potreba stále väčšieho množstva alkoholu. Tolerancia organizmu 

sa mení vplyvom drogy a je typickým prejavom prispôsobovania sa danej látke. 

Tolerancia sa v terminálnom štádiu znižuje. 

 Kontrola je schopnosť kriticky a reálne vyhodnocovať situáciu z hľadiska potrieb 

a povinností osobných a spoločenských. Túto schopnosť ovplyvňuje alkohol už pri 

hladine 0,4 – 0,6 %o  alkoholu v krvi. Pri vyššom obsahu alkoholu v krvi dochádza 

k zmenám v psychických procesoch a k zmenám v kontrole (Janosiková, 1999, 

Kafka, 1998, Heller, 1996). 

 

Liečba alkoholizmu 
 Dôležitým predpokladom úspešnej liečby je získanie kritického pohľadu, alebo 

náhľadu na závislosť a liečbu. Vzhľadom k chýbajúcemu náhľadu zostáva väčšinou na 

rodine najťažšia úloha, a to presvedčiť závislého o nutnosti liečiť sa. Je nutné presvedčiť 

závislého o jeho chorobe. Závislosť je choroba, ktorá je spojená s nezodpovednosťou, vyvíja 

sa postupne, veľmi ťažko sa lieči a nezriedka končí predčasnou smrťou. K odvykacej liečbe 

môže závislý nastúpiť len na základe dobrovoľnosti, kedy je liečba najúčinnejšia. Celá liečba 

smeruje k abstinencii. Je nutná aktívne spolupráca s pacientom, pretože pacient sa musí 

naučiť abstinovať aj v spoločnosti, kde je bežné pitie. Abstinencia je pacientov veľký úspech 

(Kafka, 1998). 

 

Podstata liečby 
 Odstránenie drogy z organizmu 

 Obnova a rehabilitácia somatických funkcii organizmu 

 Obnova psychických funkcii a tvorba pozitívne štruktúry psychiky – náhľad 

 Odstránenie základného problému – doplniť schopnosť odpovedať na otázky života 

 Prijatie a stabilizácia životného štýlu s diétou 

 Resocializácia (Heller, 1996). 

 

Forma starostlivosti 
Ambulantná liečba má poskytovať starostlivosť aspoň 2 x týždenne 

s psychoterapiou minimálne trvajúcou 1 hodinu. Tu je dôležitý ponúkaný liečebný program, 

veľmi dôležitý je individuálny prístup. Dobrým indikátorom kvality je spolupráca so skupinami, 

klubmi abstinujúcich alkoholikov. 

Ústavná starostlivosť predstavuje pobyt pacienta v ústave. Najkratší zmysluplný 

pobyt predstavuje liečba, ktorá trvá 4 – 6 týždňov. Je to doba potrebná k detoxifikácii – 

odstráneniu drogy z tela. Najčastejšou komplikáciou je niektorá z alkoholických psychóz – 

najčastejšia je  delírium tremens. Zdravotný stav organizmu vyžaduje väčšiu či menšiu 
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farmakoterapiu  a s jej pomocou je možné naviazať kontakt na nosné terapeutické spôsoby s 

využitím psychoterapie v jej rozmanitých formách. Ústavná liečba prebieha na 

špecializovaných oddeleniach s liečebným programom, ktorý má aspoň 20 terapeutických 

prvkov v týždennom programe. Veľkým pozitívom je ponúknutie doliečovacieho programu 

pacientovi po ústavnej liečbe.  

Stacionárna liečba je vzácnou formou liečby aj keď veľmi prospešnou. Liečebný 

program je zostavený zo spomenutých terapeutických prvkov. Veľkou prednosťou je možná 

spolupráca s rodinou. Liečba je vhodná pre pacientov, ktorí sú schopní na základe vlastného 

rozhodnutia prerušiť konzumáciu drogy (Kafka, 1998, Nešpor, 2000). 

Na začiatku liečby je potrebná detoxifikácia. Ide o zbavenie organizmu návykovej 

látky a pomôcť pacientovi prekonať abstinenčné príznaky. Pacient býva vo väčšine prijatý na 

oddelenie v intoxikovanom stave. Sestra musí vedieť posúdiť či má pacient abstinenčné 

príznaky a do akej miery sú rozvinuté. Treba zistiť stav výživy, hmotnosť pacienta, príznaky 

deficitu vitamínov. Rovnováhu tekutín v organizme vyšetrením kožného turgoru, vlhkosti 

slizníc a vyšetrením špecifickej váhy moču. Stav obehu sa overuje zisťovaním edémov, 

pulzových arytmií, stavom dýchania, teploty a sfarbením končatín. Ako prevencia úrazu sa 

používajú bočné zábradlia a fixácia pacienta, dobré osvetlenie izby, čo zabraňuje 

skreslenému vnímaniu. Sestra musí akceptovať pacienta a ako osobu, ktorá si zasluhuje 

ošetrovateľskú starostlivosť. Má zachovávať akceptujúci postoj voči pacientovi. Po úspešnej 

detoxikácii pacient opäť získava optimálne fyzické zdravie a je zbavený pôsobenia drogy.  

Po dosiahnutí tohto štádia sa končí detoxifikačné obdobie a môže sa začať druhé 
štádium liečby – protialkoholická liečba. Na ňu je potrebný predpoklad, že pacient 

alkoholizmus chápe ako chorobu a je odhodlaný sa s ňou vyrovnať. Sestra sa zaujíma 

o prípadné predchádzajúce pokusy liečby a hlavne aký postoj má pacient k vlastnému 

neúspechu liečby. Je potrebné venovať pozornosť udalostiam z minulosti, ktoré mohli u 

pacienta ovplyvniť jeho postoj k alkoholu. Ak pacient stále nechápe, že má problém, bude 

mu to potrebné pomôcť pochopiť. Rola sestry v rehabilitácii alkoholika zahrňuje prácu 

s programami počas hospitalizácie až po mimo nemocničnú starostlivosť pri zapájaní sa do 

komunitných služieb. Akýkoľvek druh, spôsob, prístup založený na poznaní, porozumení 

a nádeji uľahčuje pacientom progresiu a podporuje úspech (Janosiková, 1999, Marková, 

2006). 

 

Výskum 
 
Výskumná téma: Efektívnosť protialkoholickej liečby u pacientov po jej absolvovaní.  

Výskumný problém: Sú pacienti po absolvovaní protialkoholickej liečby schopný 

abstinovať? 
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Hypotézy výskumu 
1. Alkoholická závislosť sa vyvinula u pacientov s pozitívnou sociálnou a rodinnou 

anamnézou.  

2. Pacienti počas absolvovaní protialkoholickej liečby sú rozhodnutí dodržiavať 

abstinenciu.  

3. Pacienti, ktorí absolvovali protialkoholickú liečbu sú schopní dodržiavať abstinenciu. 

 

Výskumná vzorka 
Výskumná vzorka bola vybraná náhodným výberom. Celkový počet respondentov bol 

130 pacientov. Skupina bola tvorená pacientmi liečenými na protialkoholickej liečbe, ktorí ju 

absolvovali prvýkrát, alebo opakovane. Výskum prebiehal na psychiatrickom oddelení ÚVN 

v Ružomberku, v Centre pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici a v Považskom 

Chlumci.  

 

Realizácia výskumu 
Výskum prebiehal na psychiatrickom oddelení ÚVN v Ružomberku, CPLDZ v Banskej 

Bystrici a Považskom Chlumci od júna 2006 do novembra 2006.  

Interpretácia výsledkov a diskusia k hypotéze č. 1 

 
Hypotéza č. 1 Alkoholická závislosť sa vyvinula u pacientov s pozitívnou sociálnou 

a rodinnou anamnézou – sa prijala.  

Náš výskum ukázal, že na vznik alkoholovej závislosti má vplyv prostredie v ktorom 

sa človek pohybuje. Kladne odpovedalo 36 respondentov, čo tvorí 27,69 % z celkového 

počtu. Veľké zastúpenie odpovedí má aj položka osobné problémy. Túto položku 

zodpovedalo 29 respondentov – 22,31 %. Položku iné si vybralo ako odpoveď 31 

respondentov – 23,85 %. Ako odpoveď uvádzali stres, samotu, zvýšenú chuť na alkohol, 

pocit eufórie. 

  O vplyve výchovy a rodinného prostredia na vznik alkoholizmu poukazujú viacerí 

autori. Turček (2000) prezentuje práce o významnom vplyve okolia na vznik alkoholizmu 

u jedinca. Taktiež alkoholizmus rodičov závažne ovplyvňuje vznik alkoholizmu. V literatúre sa 

stretávame aj s paradoxným javom, že alkoholizmus rodiča nepôsobí odstrašujúco, ale 

naopak vyvoláva identifikáciu s týmto rodičom.  

Aj v Hellerovej práci (1996) sa spomína zaujímavá otázka, a to, či u detí závislých 

rodičov vzniká budúca závislosť. Dôležité ja poznanie, aký vzťah majú tieto deti k alkoholu 

a tiež ako alkohol priamo pôsobí na dieťa. Odpradávna sa traduje tvrdenie, že z týchto detí 

sa stávajú závislý častejšie. Je otázkou či ide o dedičnosť alebo sociálne, výchovné, 
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spoločenské prostredie. Výskumy ukázali, že genetika, prostredie a výchova majú svoj podiel 

viny. U týchto detí sa už v detstve vyskytujú rôzne formy duševných porúch a odchýlok 

v psychickom vývoji. V škole mávajú horší prospech, bývajú častejšie choré, mávajú menej 

koníčkov, horšie sa uplatňujú v pracovnom a spoločenskom živote. Je narušené prijatie 

rodičovských vzorov, čím býva ohrozený psychosociálny vývoj detí a zdravé formovanie ich 

rodičovských postojov.  

 

Interpretácia výsledkov a diskusia k hypotéze č. 2 

 
Hypotéza č. 2 Pacienti počas absolvovaní protialkoholickej liečby sú rozhodnutí dodržiavať 

abstinenciu – sa prijala.  

Predpokladali sme, že pacienti počas liečby získajú motiváciu k abstinencii, chuť 

a vôľu ju dodržiavať.  

Na potvrdenie tejto hypotézy boli zamerané viaceré položky. Najpočetnejšou 

odpoveďou na položku, čo sami očakávajú od liečby, bola abstinencia, ktorú uviedlo 57 

respondentov – 43,85 %. Zlepšenie kvality života udalo ako svoju odpoveď 22 respondentov 

– 16,92 % z celkového počtu, zlepšenie rodinného života uviedlo 20 respondentov – 15,38 

%, 17 respondentov – 13,08 % z celkového počtu na danú otázku neodpovedalo. Zlepšenie 

zdravia očakáva 10,77 % respondentov, čo je  v absolútnom počte 14 respondentov.  

Dôležitý cieľ, abstinenciu dosiahnete vtedy, ak si osvojíte zásady dodržiavania abstinencie. 

A to sú – byť k alkoholu úplne odmietavý, intolerantný a nepriateľský. Naučiť sa stále hľadať 

svoj cieľ, naučiť sa správne reagovať v problémových situáciách. Zvyknúť si na rezolútne nie! 

Treba si vybudovať vysoko účinný obranný systém, tj. bezpodmienečne alkohol odmietať. 

Predovšetkým je dôležité dôrazne reagovať vo napätých situáciách, resp. krízových fázach 

abstinencie (Hosek, 1998).   

 

Interpretácia výsledkov a diskusia k hypotéze č. 3 

 
Hypotéza č. 3 Pacienti, ktorí absolvovali protialkoholickú liečbu sú schopní dodržiavať 

abstinenciu – sa neprijala.  

Respondenti nášho výskumu odpovedali aj na otázku, či sa už liečili aj v minulosti 

a abstinenciu tým porušili. Je známe, že mnohí liečení pacienti nie sú schopní po návrate do 

svojho nezmeneného prostredia dodržať abstinenciu, pretože v ňom zostali všetky 

vyvolávajúce príčiny. Ochrana pred recidívou je jedným z najťažších a najnáročnejších 

problémov všetkých liečebných pokusov usilujúcich sa zbaviť alkoholika chorobnej závislosti. 
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V podstate ide o problém vypestovania trvalej vôle nepiť alebo permanentného odporu 

k alkoholu. Je to veľmi ťažká úloha (Hosek, 1998). 

Šesťdesiattri respondentov – 48,46 % z celkového počtu odpovedí odpovedalo 

kladne, čo znamená, že ich liečba bola opakovaná. Títo respondenti mali odpovedať aj na 

otázku ako dlho trvala ich abstinencia. Najviac z nich – 41,27 %, čo je 26 respondentov 

uviedlo časový údaj do jedného roka. 16 respondentov – 25,40 % z celkového počtu 

odpovedí na danú otázku udalo časový údaj od jedného roka do troch rokov. Rozmedzie 4 – 

8 rokov udalo 17 respondentov – 26,98 % a viac ako 8 ročnú a porušenú abstinenciu udali 

traja respondenti – 4,76 % z celkového počtu odpovedí. Jeden respondent – 1,59 % napísal, 

že jeho abstinencia po liečbe nebola žiadna.  

Heller (1996) hovorí o časovom limite, v ktorom dochádza u pacienta k rôznym 

zmenám, hlavne v prežívaní abstinencie po liečbe. Pacient v nezmenenom prostredí 

potrebuje zmeniť svoj životný štýl. Prvý rok po liečbe je obdobím, v ktorom sa dosahujú 

zmeny v životnom štýle s bez alkoholovou diétou. Táto zmena je náročná tak pre závislého, 

ako aj pre jeho blízke okolie. Od toho závislý potrebuje hlavne trpezlivosť a ocenenie. 

V druhom roku sa mení systém a mikrosvet rodiny v bezprostrednej blízkosti abstinujúceho. 

Keďže všetci ešte pociťujú nedôveru a stratou optimizmu. Zlepšuje sa aj somatický stav 
pacienta. Dvojročné doliečovacie obdobie zaistí základné podmienky pre zmeny životného 

štýlu. V období tretieho roku ide o udržiavanie zdravotného stavu a životného štýlu. Vo  

štvrtom roku abstinencie sa pacient dostáva do situácie kedy je prirodzený návrat do 

spoločnosti a tým aj možnosť návratu k „plnohodnotnému životu“. Návrat istoty 

a sebavedomia v spoločnosti s dodržiavaním diéty je viazaný na rôzne reakcie okolia. 

V spoločnosti musia abstinujúci prekonať tlak na ponúkanie alkoholu. Najčastejšie sa 

stretávame s atakou v podvedomí zabudovanej chuti na alkohol. Je to chuť prejavujúca sa 

rôznym spôsobom. Stretnutie tohto vnútorného sveta s vonkajším spoločenským tlakom je 

nebezpečnou situáciou a od abstinujúceho vyžaduje aktívne odmietnutie. Od šiesteho roka 

abstinencie sa upokojí jeho blízke aj široké okolie, je znova akceptovaný ako spoľahlivý 

a bezpečný partner.  

Na záver môžeme konštatovať, že neodmysliteľnou súčasťou pomoci ľuďom, ktorí 

alkoholu prepadli, je profesionálna pomoc, ktorá je zameraná jednak na liečbu akútnych 

stavov a na vytvorenie náhľadu pacienta na alkoholizmus ako na zdravotný problém, 

s ktorým  sa mu dá pomôcť. Nemenej dôležitou súčasťou liečby je správna motivácia 

a zmena životného štýlu, ktorá vedie k plnohodnotnejšiemu životu, ktorú predstavuje 

abstinencia. Je len na samotnom človeku ako sa k svojej pozícii pacienta postaví.    

  

Špecifické intervencie 
 Kluby abstinentov – podporiť voči nim pacientov pozitívny postoj. 
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 Efektívny spôsob života po absolvovaní liečby – obnova záujmov, hľadanie nových 

kontaktov, priateľstiev. 

 Edukovať počas liečby príbuzných o pomoci zmeniť pacientov životný štýl. 

 Edukovať o liečbe alkoholizmu medzi závislými pacientmi, z ktorých mnohí stále 

nemajú vedomosti o alkohole ako chorobe. 

 Spopularizovanie liečby medzi širokou verejnosťou, ktorá je mnohokrát pre nich tabu, 

cez brožúry, letáky, plagáty, časopisy, regionálne televízie a noviny. 

 Poskytnutie konkrétnych kontaktov odborníkov na danú problematiku pacientom, ktorí 

uvažujú o liečbe, alebo liečbu absolvovali. 
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PODPORA SMÚTIACEJ RODINY Z POHĽADU OŠETROVATEĽSTVA 
Moraučíková E., Lehotská M. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra ošetrovateľstva 

 
Smútok je po strate blízkeho človeka prirodzená reakcia. Pozostalí by v období 

smútku nemali byť úplne sami, nakoľko toto obdobie je pre človeka ťažké a veľmi zložité. 

Stretnutie so smrťou môže ovplyvniť všetky oblasti života, vrátane manželského vzťahu a 

výchovy detí.  

 Strata blízkeho je problémom, kde je nutné uplatniť holistický prístup za pomoci 

multidisciplinárneho tímu, ktorý by mali tvoriť okrem zdravotníkov aj sociálni pracovníci 

a duchovný, za vhodné sa považuje zapojiť do starostlivosti o smútiacich pozostalých aj 

dobrovoľníkov, prípadne širší podporný systém (Lehotská, 2005). K širšiemu podpornému 

systému môžeme zaradiť školu, zamestnávateľa, priateľov, rodinu, ktorá má podobnú 

skúsenosť.  

 Zdravotnícky personál často nebýva na smrť, s ktorou sa počas svojej  praxe 

stretáva, dostatočne pripravení. Nielenže sa neposkytuje poradenstvo v tejto oblasti, ale je 

skôr tendencia potlačiť myšlienky na túto bolestnú skúsenosť, prípadne odvádzať od nej 

pozornosť (Lehotská, 2005). „Príčina nie je v nezáujme, ale v zlyhaní, ktoré je dôsledkom 

súčasnej dlhodobej inštitucionalizácie smrti. Naša súčasná konvencia totiž neposkytuje 

vzorec správania pre túto situáciu, ako to bolo v minulosti“ (Vorlíček, 2004). V súčasnosti 

prevláda v populácii úzkosť a strach zo smrti 

 Už na úrovni vzdelávania sú veľmi vážne nedostatky, ktoré sa týkajú problematiky 

pripravenosti na zvládanie záťažových situácií. Študenti (ošetrovateľstva, pôrodnej 

asistencie, medicíny, psychológie...) dostávajú neucelené informácie a niektoré informácie 

úplne chýbajú. Ak chce zdravotnícky personál ponúknuť profesionálnu podporu pozostalým, 

musí si uvedomiť svoje vlastné pocity a postoje nad otázkami života a smrti. Postoj 

zdravotníckych pracovníkov k smrti i k samotnému zomieraniu priamo ovplyvňuje schopnosť 

zvládnuť prácu so smútiacim. 

Medzi hlavné reakcie, ktoré môže zdravotnícky personál očakávať od zarmútených, patria: 

- Prerušenie normálneho života po smrti milovanej osoby charakterizované rôznymi 

stupňami neschopnosti ( „Nedokážem..., Nechcem..., Nemôžem...“ a pod.). 

- Ublíženie, ktoré je charakterizované nahromadením silných bolestivých emócií. 

- Chýbanie, t.j. zreteľné uvedomenie si straty. 

- Udržiavanie prejavujúce sa túžbou udržať všetko, najmä to, čo bolo dobré 

z existencie stratenej osoby. 
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- Hľadanie, najčastejšie pomoci, alebo aktivity, ktorá vyplní prázdne miesto po strate 

blízkeho, napr. prehnaná starostlivosť o žijúce deti (Kozierová, 1995). 

Najčastejšie problémy v sociálnom prostredí pozostalých: 

Rodičia a starí rodičia po smrti dieťaťa: 

- Pripadajú si podvedení (životom, ktorý nie je umožnený ich dieťaťu), trestaní (že 

neboli „dosť dobrými“ rodičmi) a osamotení (v spoločnosti, ktorá nie je na smrť 

dieťaťa pripravená). 

- Majú pocit viny, že prežili vlastného potomka. 

- Okrem fyzickej straty prichádzajú o svoje sny a nádeje, ktoré do dieťaťa vkladali 

a o svoju rodičovskú rolu. 

- Prepadajú myšlienkam, že so stratou dieťaťa sa nikdy nevyrovnajú. Ich život stráca 

budúcnosť. 

- Zisťujú, že sú schopní pokračovať v živote, ale stávajú sa zraniteľnými  a nie sú už 

nikdy osobou, akou bývali. 

Súrodenec po smrti súrodenca: 

- Často sa na neho zabúda. Deti si myslia, že by nemali hovoriť s rodičmi o smrti 

svojho súrodenca, aby rodičov ešte viac nerozrušili. 

- Cíti sa odmietnutý a izolovaný (O' Connor, 2005). 

- Trpí nespavosťou, nechutenstvom a častejšie sezónnym ochorením. 

Dospelý po smrti dospelého: 

- Dlhodobý pocit viny a sebaobviňovanie, že svojím chovaním spôsobil smrť alebo 

utrpenie. 

- Neadekvátne správanie, napr. obviňovanie zdravotníckych pracovníkov zo 

zanedbanej starostlivosti. 

- Presvedčenie pozostalého, že zlyhal v najrozhodujúcejšej chvíli. Zníženie 

sebahodnotenia tak, že sa považuje za neschopného samostatne a zodpovedne 

jednať a stáva sa závislým na rozhodovaní druhých (Vorlíček, 2004). 

Účinné techniky v rámci komunikácie so smútiacou rodinou: 

- Udržiavať rodinu pohromade. 

- Zotrvať v tichosti s rodinou. 
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- Hovoriť, že je vám to ľúto, že ste pripravený počúvať, ak si želajú o tom hovoriť. 

- Dotýkať sa smútiacich, v niektorých prípadoch tento typ komunikácie nie je    

pozostalým príjemný. 

- Používať pri rozhovore o mŕtvom jeho meno. Pri úmrtí novorodenca používať meno, 

ktoré mu rodičia ešte pred pôrodom vybrali (v súčasnosti si vo väčšine nemocníc už 

pred pôrodom personál zisťuje meno pre dieťa, aké bude v prípade, ak sa im narodí 

chlapček alebo  dievčatko). 

- Vytvoriť pamätný balíček „memory box, memory book“ – vložiť doň pramienok 

vlasov, odtlačok nožičky (novorodenec), fotografiu, oblečenie, obľúbenú hračku, 

obľúbenú knihu, obľúbený predmet a podobne. Ak rodina nesúhlasí s prevzatím 

rozlúčkových predmetov, ponechať možnosť na neskoršie prevzatie. 

- Upozorniť personál na stratu, ktorú rodina prežila – označiť vopred dohodnutým 

znakom izbu, v ktorej leží zosnulý, prípadne žena, ktorá prišla o dieťatko, aby sa 

predišlo zraňujúcim situáciám a v prípade pozostalých aj zraňujúcim otázkam.  

- Umožniť rodine na základe psychického stavu vidieť mŕtveho príbuzného. 

V prípade dieťaťa (po prísnom individuálnom posúdení) je potrebné pripraviť ich na 

to, ako dieťa vyzerá, zabaliť dieťa do prikrývky, ponechať rodičom možnosť rozbaliť 

si dieťa. V prípade dospelej osoby manipulovať s telom dôstojne, postupovať 

predpísaným a štandardným spôsobom. Vhodné je ponechať možnosť príbuzným 

zúčastniť sa a byť nápomocný pri starostlivosti o mŕtve telo svojho príbuzného. 

Prostredie v ktorom leží mŕtvy treba upraviť čo najpríjemnejšie (odstrániť prístroje a 

pomôcky) a najčistejšie (vymeniť znečistenú posteľnú bielizeň), telo upraviť tak, aby 

vyzeralo prirodzene a pokojne. Dôležité je ponechať dostatočne dlhý čas 

a súkromie pri rozlúčke s rodinnými príslušníkmi. Osobný kontakt a rozlúčka 

s mŕtvym príbuzným sa doporučuje ako efektívny štart procesu trúchlenia. 

- Obmedziť počet pracovníkov, s ktorými rodina prichádza do kontaktu. 

- Zavolať kňaza, ak si to rodina želá, ktorý môže dieťa pokrstiť v prípade, že dieťa 

ešte žije. Ak je stav dieťaťa vážny, dieťa je v stave nebezpečenstva smrti 

(periculum mortis), môže dieťa pokrstiť niekto zo zdravotníckeho personálu (on sám 

nemusí byť pokrstený), a to tak, že leje vodu (z vodovodu, minerálka,...) na čelo 

novorodenca a hovorí: „(Meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

V prípade, že si nie je personál, prítomný pri pôrode istý, či je dieťa živé, prevedie 

sa tzv. podmienečný krst: „Ak si schopný prijať krst, krstím ťa v mene Otca i Syna 

i Ducha Svätého.“ Pri smrti dospelého človeka, ktorý počas svojho života nestihol 

prijať krst, ale je známe jeho rozhodnutie prijať krst (čiže keby žil bol by ho prijal, 

lebo sa naň pripravoval) existuje krst túžby, ktorý nahrádza riadnu formu krstu. 
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Vhodné je, ak je dostatok času, po krste zotrvať v krátkej modlitbe a nechať na 

seba pôsobiť zvláštnosť tejto chvíle.  

- Spolu s pozostalými spomínať na určité úseky ich spoločne prežitého života. 

- Ponúknuť možnosť stretnutia s rodinou, ktorá utrpela podobnú stratu – podporné 

skupiny (odporúča sa hlavne v prípade úmrtia dieťaťa). 

- Vyjadriť úprimnú sústrasť, ktorá má charakter dôležitej solidárnej podpory všetkým  

členom rodiny. 

- Informovať o možnosti organizovania smútočného obradu a poslednej rozlúčky 

s mŕtvym. U dieťaťa smútočný obrad možno vykonať v prípade, že bolo vypudené 

z maternice po ukončení 28. týždňa gravidity, hmotnosť dieťaťa je vyššia ako 1000 

g a dieťa má aspoň jeden z prejavov života. Podľa WHO sa vybavenie živého plodu 

nad 500 g považuje za pôrod, čo je asi 22. týždeň tehotenstva (Breckwoldt, 1996, 

Kozierová  1995, Lehotská, 2005, Leiferová, 2004, Littva, 2007, Vorlíček, 2004).  

Uvedené techniky komunikácie podporujú verbalizáciu a môžeme ich zaradiť k 

terapeutickej komunikácii. 

 

Neúčinné techniky v rámci komunikácie so smútiacou rodinou:  

- Nepodávať rodine žiadne informácie. 

- Separovať členov rodiny. 

- Odmietať vyjadrený zármutok – napríklad trvaním na tom, že otec má byť silný, aby 

bol oporou rodiny. 

- Vyhýbať sa kontaktu s rodinou a rozhovoru o strate. 

- Dávať najavo namrzenosť alebo netrpezlivosť, keď rodina trúchli. 

- V prípade úmrtia novorodenca neznižovať význam tehotenstva poznámkami, ako: 

„Ste mladí, ešte môžete mať ďalšie deti“, „Je to takto lepšie, dieťa by bolo aj tak 

postihnuté“, „Veď už jedno zdravé dieťa máte“. 

- Hovoriť: „Viem ako sa cítite.“ Odkrývanie vlastných podobných skúseností sa musí 

prevádzať veľmi pozorne a iba v prípade, že to má terapeutický význam pre 

pozostalých. 

- Nabádať rodinu, aby neprepadala plaču (Leiferová, 2004).  

K jednotlivým členom smútiacej rodiny je nevyhnutné pristupovať aktívne, empaticky 

a  reagovať na ich individuálne potreby, pričom je dôležité, aby rodina vedela, že ich 

myšlienky a pocity sú normálne.  
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VYUŽITIE ŠTANDARDOV V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI 
Remecká A. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Levoča 

 
Hlavnou témou príspevku je poukázanie na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti 

zavádzaním štandardov do praxe. Autorky opisujú kvalitu, normu, štandard, audit, metodiku 

vytvárania štandardov praxi, návrhy a odporúčania pre prax. 

 

Kľúčové slová: Kvalita. Norma. Štandard. Audit. Metodika. Prax. 

 

V súčasnej dobe môžeme pozorovať snahu o zavedenie prvkov kvality do zdravotnej 

starostlivosti. Na meranie kvality starostlivosti sa používajú viaceré prijaté prostriedky ako sú 

norma, štandard a audit. Pomocou nich je možné hodnotiť, či ošetrovateľská starostlivosť 

odpovedá požadovanej úrovni. V úsilí o zaistenie kvalitnej starostlivosti je najprv nutné 

definovať, čo je kvalita a kvalitná ošetrovateľská starostlivosť. 

Kvalita je celkový súhrn prvkov alebo znakov určitého objektu, ktoré umožňujú 

uspokojovanie stanovených alebo predpokladaných potrieb. Koncepcia kvality je založená 

na štruktúre, procese a výsledku. 

Kvalita podľa WHO (World Health Organisation) je definovaná ako : 

• najvyšší stupeň profesionálnej dokonalosti vykonania práce, 

• minimálne riziko pre pacienta, 

• vysoký stupeň spokojnosti pacienta, 

• pozitívny vplyv na zdravotný stav pacienta. 

Kvalitná starostlivosť je dynamický proces s mnohým dimenziami. Kvalitná starostlivosť 

predvída, spĺňa až prekračuje očakávania pacientov a kvalitné služby sú charakterizované 

slušnosťou, rýchlosťou ich poskytovania, uspokojovaním potrieb, príjemným prostredím, 

celkovým vzťahom ku pacientovi. 

Kvalitná starostlivosť podľa Medzinárodnej rady sestier ICN (International Council of Nurses) 

je nasledovná: 

• je založená na vedeckých princípoch, využívaní primeraných technológií 

a profesionálnych zdrojov, 

• kladie dôraz na prevenciu a liečbu v rannom štádiu, 

• je poskytovaná načas – bez zbytočných odkladov, 

• vyúsťuje v najlepšie možné zlepšenie zdravia za čo možno najkratší čas, 

• snaží sa dosiahnuť informovanú spoluprácu a spoluúčasť klienta, 

• vyznačuje sa záujmom o klienta s cieľom odstránenia jeho úzkosti, stresu, 

• vyznačuje sa záujmom o dobrý telesný a duševný stav klienta, vrátane jeho rodiny, 
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• je dostatočne zdokumentovaná s cieľom zaistenia kontinuity zdravotnej starostlivosti 

a jej vyhodnotenia. 

Medzi základné hodnoty kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti sa radí dostupnosť, 

primeranosť, kontinuita, efektivita, pôsobivosť, hospodárnosť, autonómia a spokojnosť 

pacienta, bezpečnosť prostredia a včasnosť starostlivosti. 

Kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti je možné hodnotiť z viacerých pohľadov: 

• kvalita z pohľadu užívateľa (prijímateľa služieb) 

• kvalita z pohľadu poskytovateľa služieb (zamestnanci, organizácie, zdravotnícke 

zariadenia) – sledujú, či je dostatok materiálnych zdrojov, materiálnych prostriedkov, 

pracovníkov, dostatočná bezpečnosť, či sú dostatočné služby, ktoré sú potrebné pre 

poskytnutie starostlivosti, či je starostlivosť efektívna, 

• kvalita z pohľadu nákupcov služieb (zdravotné poistenie, súkromní lekári), 

• kvalita z pohľadu verejnosti. 
Norma je všeobecne prijaté pravidlo, model, vzor alebo nameraná hodnota. Je 

všeobecným vyjadrením určitého limitu (všeobecný termín). Užší pohľad na to, čo je norma, 

predstavujú štandardy. 

Štandard je určitá profesne dohodnutá (pripravujú ho sestry) úroveň určitého výkonu, 

starostlivosti v konkrétnej oblasti (z hľadiska množstva, času, kvality) – nie je najnižšia ani 

najvyššia, ale priemerná úroveň. 

Okrem iného cieľom ich vypracovania a používania je ušetrenie financií (finančný 

manažment), využitie z hľadiska výučby. 

 
Význam ošetrovateľských štandardov 

Štandardy určujú záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, umožňujú 

objektívne hodnotenie poskytovanej starostlivosti (napríklad realizácia auditu kvality 

starostlivosti za účelom získania akreditácie), poskytujú pocit bezpečia pre pacientov 

(zaisťujú im minimálny štandard kvalitnej starostlivosti), chránia sestry pred neoprávneným 

postihom – môžu byť dôkazom, že sestra dodržala príslušný štandard. 

V súlade s tromi základnými charakteristikami môžeme štandardy rozdeliť do troch 

oblastí, pretože zdravotná starostlivosť môže byť meraná troma spôsobmi – ako štruktúra, 

proces, výsledok. 

Rozdelenie štandardov podľa charakteru zamerania je nasledovné: 
1) Štrukturálne štandardy – týkajú sa prostredia, v ktorom sa ošetrovateľské služby 

poskytujú. Obsahujú kritériá štruktúry (čo budeme potrebovať) – prostriedky systému 

nevyhnutné pre úspešné prevádzanie činnosti (organizačno – technické podmienky, 

prostredie, zariadenie, prístrojové vybavenie, ľudské zdroje – počet a zloženie personálu, 

ich úroveň vzdelania, špecializácie, materiálne rezervy, všetky pomôcky, informačné 
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zdroje pre pacientov, kontakt s príbuznými, interdisciplinárna spolupráca, spôsob 

odovzdávania informácií v tíme, aký typ dokumentácie sa využíva, organizácia práce 

sestier – napríklad akou metódou sa pracuje – tímové ošetrovateľstvo, funkčné, primárne 

a podobne, kto je zodpovedný za kontrolu). 

 

2) Procesuálne štandardy – vzťahujú sa  na ošetrovateľské činnosti (intervencie) a spôsob 

ich poskytovania s cieľom uspokojiť potreby pacienta. Môžeme ich rozdeliť na dve 

základné oblasti: 

a) štandardy ošetrovateľských postupov pri výkonoch,  

b) štandardy ošetrovateľských činnosti v rámci ošetrovateľského procesu. 

Ide o vzťahy aktivity medzi poskytovateľom a prijímateľom ošetrovateľskej starostlivosti. 

Obsahujú kritériá procesu (ako postupovať) – činnosti započaté pracovníkmi alebo 

v spojení s pacientom (jeho príbuznými), aby boli dosiahnuté stanovené výsledky. Slovesá 

musia byť merateľné. 

Procesuálne kritériá môžu (i nemusia) byť zoradené chronologicky v poradí, ako sa majú 

uskutočňovať, pričom možno používať formulácie: 

a) v neurčitku: stanoviť, sledovať, aplikovať, 

b) v 3.osobe: sestra zmeria, kontaktuje, poskytne, 

c) v rozkazovacom tvare: aplikuj, zaznamenaj, monitoruj. 

 

3) Hodnotiace štandardy – obsahujú kritériá výsledku, vzťahujú sa na to, čo chceme 

dosiahnuť. Týkajú sa celkového hodnotenia kvality poskytovanej ošetrovateľskej 

starostlivosti na danom pracovisku v kategóriách pozorovaného pacienta (napríklad 

vedomostí, zručností). 

Vhodné je všetky kritériá označiť číslami: 

- kritériá štruktúry Š1, Š2, Š3..., 

- kritériá procesu  P1,P2,P3..., 

- kritériá výsledku V1,V2,V3..., 

Kritériá by mali obsahovať aj časový harmonogram pre každú intervenciu a musia byť 

merateľné. 

 
Rozdelenie štandardov podľa úrovne ich stanovenia je nasledujúce: 
1) Centrálne štandardy – sú vydávané Ministerstvom zdravotníctva ako zákonné alebo iné 

všeobecne záväzné normy. Sú rámcové, určujú základné ciele odboru ošetrovateľstva 

a často nie sú označované termínom štandard, ale určujú smernice pre výkon povolania 

sestry. 
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2) Lokálne štandardy – sú vypracované a prijaté v konkrétnom zdravotníckom zariadení, 

vychádzajú z centrálnych a rámcových štandardov. Tvorba procesuálnych lokálnych 

štandardov predstavuje dominantnú časť klinickej ošetrovateľskej praxe. 

 
Rozdelenie štandardov podľa oblasti zamerania je nasledujúce : 

1) štandardy výkonu ošetrovateľskej profesie, 

2) štandardy ošetrovateľskej starostlivosti, 

3) štandardy ošetrovateľskej dokumentácie, 

4) štandardy vybavenia pracoviska, 

5) štandardy personálneho obsadenia, 

6) štandardy pracovných postupov, 

7) štandardy pre vzdelávanie ošetrovateľských pracovníkov, 

8) štandardy praxe. 

 

Metodika vytvárania štandardov v praxi 
  

Štandardy by mali zahŕňať všetky aspekty ošetrovateľstva vrátane interpesonálnych 

a komunikatívnych vzťahov. Každý štandard má presne vymedzovať požadovanú normu. 

Štandard je  obvykle spracovaný ako smernica (guideline) pre určitú činnosť. Mal by 

obsahovať nasledujúce časti: 

1) zameranie – ktorej  oblasti ošetrovateľstva alebo ošetrovateľskej starostlivosti sa 

štandard týka, je spravidla vyjadrené v názve štandardu, 

2) mieru záväznosti – pre koho je určený a kto je povinný sa ním riadiť, 

3) cieľ – výsledok, ktorý vyjadruje požadovanú výslednú kvalitu, 

4) kritériá požadovanej normy k zaisteniu cieľa štandardu(kritériá štruktúry, procesu, 

výsledku), 

5) spôsob hodnotenia dosiahnutej kvality – kritériá môžeme zmeniť na otázky a k ním 

pridáme len ,,áno alebo nie“, a tým môžeme dosiahnuť efektívne hodnotenie, 

6) metodiku kontroly – kto je oprávnený vykonávať kontrolu, ako často a aké sú sankcie 

pri nedodržaní štandardu. 

Taktiež môže obsahovať aj nasledovné aspekty :referenčné číslo normy (číslo indexu), 

tému štandardu, podtému štandardu, skupinu starostlivosti, dátum použitia, dátum kontroly 

(plánovaný termín auditu), kontrolu vykonal, podpis zodpovedného pracovníka, miesto 

realizácie. 

Pri zostavovaní kritérií štandardu je potrebné zamerať sa na to, aby štandard bol : 

• reálny, dosiahnuteľný – nie ideálny stav, ale reálny vzhľadom na súčasnú situáciu, 

podmienky, 
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• merateľný, pozorovateľný, konkrétny – kritériá musia byť čo možno 

najkonkrétnejšie, 

• želateľný – neformulovať kritériá v negatívnom zmysle slova, ale v pozitívnom tvare 

(písať to, čo chceme, čo si želáme, 

• stručný, 

• vypracovaný z hľadiska riadenia starostlivosti. 
 

Aby mohol byť štandard používaný v príslušnom zdravotníckom zariadení je potrebné 

odsúhlasenie štandardu – podpis vedúceho pracovníka, ktorý schvaľuje štandard (prednosta 

kliniky alebo vrchná sestra). Po schválení štandardu vedúcim pracovníkom je potrebné ľudí 

nechať s ním pracovať 6 mesiacov a potom vykonať hodnotenie kvality ošetrovateľskej 

starostlivosti. Vhodným prostriedkom na hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti je 

audit, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého štandardu. 

Audit v ošetrovateľstve je metóda na hodnotenie kvality starostlivosti 

a poskytovaných služieb. Zameriava sa na objektívne merateľné stránky kvality 

ošetrovateľskej starostlivosti. Realizuje sa minimálne jedenkrát ročne. Ak sa vykonáva 

častejšie, poskytovanie služieb je lepšie. Ošetrovateľský audit obsahuje metódu 

monitorovania jednotlivých kritérií. V priebehu auditu sa výsledky hodnotenia zapisujú do 

stĺpca ako ÁNO alebo NIE. Štandard sa považuje za úspešný, ak všetky otázky v audite boli 

zodpovedané ÁNO.72 

 Využitie štandardných ošetrovateľských plánov je pre sestru výhodou z hľadiska 

časového manažmentu pri vedení ošetrovateľskej dokumentácie. Pre začínajúce sestry a pre 

študentov môže štandardný plán slúžiť ako všeobecný návod pri realizácii ošetrovateľského 

procesu u pacienta s  konkrétnou diagnózou. Plán ošetrovateľskej starostlivosti je súčasne i  

dokladom o  poskytovanej starostlivosti pre tie subjekty a organizácie, ktoré pri splnení 

právnych úkonov za túto starostlivosť platia (zdravotné poisťovne ...).73 

Vytvorili sme následovné štandardy: 
 

 Štandardy pri odbere krvi 

 Štandardy pri odbere moču 

 Enterálna výživa 

 Štandardné ošetrovateľské plány pri Parkinsonovej chorobe v pokročilom štádiu 

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta s celkovou a regionálnou 

anestéziou 

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta s polytraumou 

                                                 
72 Škrla, P. et al. :  Kreatívny ošetrovateľský manažment. Praha : Advent  Orion, 2000.s.18 – 50. 
73  STAŇKOVÁ, M. 1999. Jak provádet ošetřovatelský proces. Brno : IDVPZ, 1999. s. 43 - 44. 
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 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta s glaukómovým ochorením 

 Štandardné ošetrovateľské plány u novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou 

 Štandardy výkonov pri dekubitoch  

 Štandard predoperačnej prípravy a poučenia ženy pred operáciou prsníka – 

mastektómiou  

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta liečeného rádioterapiou 

 Ošetrovateľské štandardy pri akútnom infarkte myokardu 

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta po adenotómii 

a tonzilektómii 

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta s pankreatitídou 

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta s poleptaním, tupým 

poranením oka, poranením oka cudzím telesom 

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta s umelou pľúcnou 

ventiláciou 

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta s embolizácoiu artérie 

pulmonális 

 Štandardné ošetrovateľské plány starostlivosti u pacienta so zlomeninou stehnovej 

kosti. 

 

Aby starostlivosť o pacientov bola napriek dnešným sťaženým podmienkam v praxi 

efektívna a kvalitná, boli navrhnuté ošetrovateľské plány, ktoré majú pomôcť sestre pri jej 

poskytovaní. Kvalitne vypracované štandardné ošetrovateľské plány sú „vodítkom“ pre 

dôkladnejšie plnenie riešenia všetkých pacientových/klientových problémov. Ďalšou ich 

úlohou je kontrola poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti podľa určitej normy, štandardu, 

čo sa v neposlednom rade odrazí na spokojnosti pacienta. Sestry takýmito plánmi získajú 

drahocenný čas pre pacienta, čo im umožní viacej sa mu venovať aj po psychickej stránke 

nezabúdajme, že treba liečiť nielen telo, ale aj dušu pacienta. Na strane druhej bude všetko 

podchytené a zdokumentované v navrhnutých a vypracovaných plánoch. Tak sa zahrnú 

všetky stránky pacienta a riešenie jeho problémov, z každej oblasti, čo prispeje k jeho 

vnímaniu ako biologickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej bytosti.  

  Navrhnuté  štandardné  ošetrovateľské  plány odporúčame do praxe, sú využiteľné na 

rôznych oddeleniach podľa individuálnosti každého pacienta, jeho potreby a konkrétnej 

situácie, v ktorej sa nachádza. Pomôžu pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, 

zefektívnia prácu sestier, aby sa dosiahla maximálna spokojnosť pacienta/klienta. 
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HODNOTENIE RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV 
Novysedláková M. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Levoča 

 
Abstrakt: Príspevok je zameraný na hodnotenie rizika vzniku dekubitov pomocou 3 

hodnotiacich škál – Nortonovej, Waterlowova, Bradena. Všetky škály sú zamerané na 

hodnotenie rizikových faktorov – napr.: vek, mobilita, aktivita, výživa, kontinencia, stav 

vedomia, ochorenie a pod. Prieskum porovnáva škálovanie jednotlivých rizikových faktorov 

a výsledok celkového skóra. Použitím škál v praxi sa môžu včas zabezpečiť účinné opatrenia 

na ich prevenciu. 

 

Kľúčové slová: Dekubit. Rizikové faktory. Hodnotiace škály. Preventívne opatrenia. 

 

Dekubitus je definovaný ako poškodenie tkaniva vznikajúce v dôsledku 

dlhotrvajúceho tlaku. Vzhľadom na kľúčovú úlohu tlaku pri tvorbe týchto vredov na typických 

miestach povrchu tela sa v anglosaskej literatúre dáva prednosť termínu „otlakový vred” 

(pressure ulcer) pred označením „preležanina“ (bedsore) alebo „dekubitus“ (decubitus ulcer).  

 Tlakové poškodenie je bežné v mnohých zdravotníckych zariadeniach v celej Európe. 

Postihuje všetky vekové kategórie a je nákladné, čo sa týka ľudského utrpenia i použitia 

prostriedkov na jeho riešenie. Väčšine dekubitov  by sa mohlo predísť a je dôležité, aby bola 

v účinnosti prevencia a vzdelávacie stratégie. 

Existuje minimálne 40 stupníc hodnotenia rizika vzniku dekubitov. Väčšina škál 

odráža názor odborníkov, prehľad literatúry alebo adaptáciu existujúcej stupnice. Iba 6 

stupníc hodnotenia rizika dekubitov bolo testovaných pre ich schopnosť predvídať. 

Odporučenými nástrojmi v severoamerických smerniciach pre prevenciu dekubitov je 

Bradenova a Nortonova stupnica. Vo Veľkej Británií Waterlowova a Nortonova stupnica. 

 

Položky zahrnuté v uvedených  stupniciach hodnotenia rizika dekubitov: 

 
 
Položky 

 
Nortonovej  

škála 

 
Waterlowova 

Škála 

 
Bradenova 

škála 
 

Všeobecný fyzický stav +   
Mentálny stav +   
Aktivita +   
Pohyblivosť + + + 
Inkontinencia + + + 
Zmyslové vnímanie  +  
Vlhkosť /inkontinencia/ + + + 
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Položky 

 
Nortonovej  

škála 

 
Waterlowova 

Škála 

 
Bradenova 

škála 
 

Trenie a šmyk   + 
Výživa  + + 
Stavba a hmotnosť vo vzťahu k výške  +  
Vizuálny stav pokožky  +  
Pohlavie  +  
Vek + +  
Protizápalové lieky a steroidy  +  
Fajčenie  +  
Ortopedická operácia alebo fraktúra   +  
Pridružené ochorenie  +  

 
V našej praktickej časti sme sa zamerali na porovnanie a posúdenie presnosti určenia 

rizika dekubitov u hospitalizovaných pacientov tromi škálami (stupnicami) - Nortonovej, 

Waterlowovou a Bradenovou stupnicou. Výber škál bol zámerný.  

Prieskumný problém 

Do akej miery je určenie rizika vzniku dekubitov hodnotiacimi škálami  objektívne ? 
Ciele prieskumu: 

1. posúdiť rizikové faktory vzniku dekubitov  pomocou Nortonovej škály, Waterlowovou 

škálou, Bradenovou škálou u hospitalizovaných pacientov 

2. porovnať presnosť  celkového hodnotenia rizika dekubitov  jednotlivými škálami 

3. navrhnúť opatrenia pre ošetrovateľskú prax 

 

Metodika prieskumu  

Prieskum sme realizovali počas klinických cvičení s poslucháčmi 2. a 3. ročníka 

odboru ošetrovateľstvo na bakalárskom stupni v dennej forme. Študenti denného štúdia 

realizovali posúdenie rizika dekubitov na klinických pracoviskách VNsP Levoča a. s. 

Respondenti v boli posudzovaní súčasne troma škálami. Do prieskumného súboru sme 

zahrnuli respondentov u ktorých bol prítomný aspoň jeden rizikový faktor. Študenti boli 

oboznámení s cieľmi výskumu, význame používania hodnotiacich škál na prevenciu 

dekubitov v ošetrovateľskej praxi. Posudzovanie hodnotiacimi škálami sme vykonali 

jednorázovo. Sestry na oddeleniach hodnotiace škály nepoužívali.  

Študenti vykonali posúdenie rizika vzniku dekubitov u 60 pacientov a spolu bolo 

vykonaných 180 posúdení. Prieskum sme realizovali od októbra 2006 do februára 2007.  

Charakteristika súboru 
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Priemerný vek respondentov bol  71 rokov.  

Pacienti boli hospitalizovaní na neurologickom oddelení 23 - 38,34 %, internom 

oddelení 12 – 20,00 %, chirurgickom oddelení 10 – 16,66 %, oddelení dlhodobo chorých 8 – 

13,34 %, geriatrickom oddelení 6 – 10,00 %. Hodnotenie sme robili na 1. až 5. deň 

hospitalizácie.  

Analýza výsledkov prieskumu 
Hodnotenie rizika vzniku dekubitov podľa jednotlivých škál. 

Vek a pohlavie  
Za rizikový faktor vzniku dekubitov považuje vek Nortonovej a Waterlowova škála. So 

zvýšujúcim vekom sa zvyšuje riziko vzniku dekubitov.  

Podľa Nortonovej  nad 60 rokov 45 – 70,00 % respondentov, do 60 rokov sme mali 15 - 

25,00 % respondentov, do 30 rokov – 0 a 10 rokov – 0 respondentov. 

Waterlowova škála vek hodnotí na obdobia 14 – 49 rokov 2 – 3,33 %, 50 – 64 13 – 21,66 %, 

65 – 74 rokov – 20 – 33,33 %, 75 – 80 rokov 16 – 26,66 %, 81 a vic rokov boli 9 – 15,0 %.  

Waterlowova škála hodnotí aj kategóriu pohlavie mužov bolo 53,33 % a hodnotí stupňom 1, 

žien bolo 46,66 % a hodnotí ako rizikovejší faktor stupňom 2. 
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Stav vedomia 
Nortonovej škála hodnotí stav vedomia stupňom 1 – 4. Stupňom 1 hodnotí bezvedomie u  

5 respondentov – 8,33 %, zmätenosť hodnotí stupňom 2 u 9 respondentov – 15,00 %, 

apatický stav bol u 15 respondentov – 25,00 % a najmenej rizikový je bdelý stav, ktorý bol u 

31 respondentov 55,00 %.  

Waterlowova škála čiastočne hodnotí stav vedomia pri pohyblivosti položkami nepokojný, 

apatický, zmätený. 

Bradenova škála hodnotí citlivosť, vnímavosť a nepohodlie stupňom 1 – 4. Za najviac 

rizikový označuje stav úplne limitovaný u 5 respondentov – 8,33 %, veľmi limitovaný 10 – 

16,66 %, mierne limitovaný 17 – 28,33 %, žiadne poškodenie u 46,66 %. 

Fyzický stav  
Fyzický stav hodnotí Nortonovej škála. Veľmi zlý bol u 9 respondentov – 15,00 %, zlý 18 – 

30,00 %, zhoršený 25 – 41,66 %, dobrý u 8 respondentov – 13,33 %. 

Mobilita 
Nortonovej škála hodnotí mobilitu stupňom 4 úplná až žiadna 1. Bez mobility boli 11 – 

18,33%, s veľmi obmedzenou boli 17 – 28,33 %, čiastočne obmedzenú pohyblivosť mali 25 – 

41,66 %, a mobilní boli 7 – 11,66 %. 

Waterlowova škála hodnotí stupnicou 5 pripútaný na posteľ – 0 mobilný. Pripútaní na posteľ 

boli 16 – 26,66 %,  trakcia – 0, obmedzená pohyblivosť u 32 – 53,33 %, apatickí boli 4 –

6,66%, nepokojní 3 – 5,00 %, mobilní 5 – 8,33 %. 

Bradenova škála hodnotí pohyblivosť stupnicou 1 – 4. Úplná nepohyblivosť bola u 14 – 

25,00%, veľmi obmedzená 17 – 28,33 %, mierne obmedzená 17 – 28,33 %, bez obmedzenia 

u 12 – 20,00 %. 

Aktivita  
Aktivitu hodnotí Nortonovej a Bradenova škála. 

Nortonovej škála hodnotí stupňami: imobilný u 18 respondentov - 30,00 %, na vozíku 16 – 

26,66 %, chodiaci s doprovodom 17 – 28,33 %, chodí – 9 –15,00 %.  

Bradenova škála hodnotí aktivitu stupňami – pripútaný na lôžko 15 – 25,00 %, pripútaný do 

kresla 18 – 30,00 %, príležitostne chodí 18 – 30,00 %, často chodí 9 – 15,00 %. 

Nortonovej škála hodnotí aj schopnosť spolupráce. Žiadna spolupráca bola u 11 – 18,33 %, 

veľmi obmedzená u 11 – 18,33 %, čiastočne obmedzená u 29 – 48,33 %, úplná spolupráca 9 

– 15,00 %. 

Kontinencia 
Kontinenciu hodnotia všetky 3 škály. 

Nortonovej škála hodnotí kontinenciu stupnicou 1 - 4. Inkontinencia moču a stolice stupňom 

1 bola u 11 – 28,33 %, inkontinencia moču u 12 – 20,00 %, občasná inkontinencia u 15 – 

25,00 %, bez inkontinencie boli 21 – 41,66 %. 
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Waterlowova škála hodnotí stupňom 3 – 0. Inkontinencia moču a stolice  bola u 10 – 16,66 

%, katéter a inkontinencia stolice bola u 10 – 16,66 %, občasná inkontinencia u 15 – 25,00 

%, kontinentý alebo zavedený katéter bol u 25 – 41,66 %. 

Bradenova škála hodnotí stupeň vlhkosti, ktorému je vystavená koža stupňom od 1 – 4. 

Veľmi vlhká bola u 9 – 15,00 %, príležitostne mokrá u 17 – 28,33%, zriedka mokrá u 22 – 

36,66 % a nikdy mokrá u 12 – 20,00 %. 

Výživa  
Nortonovej škála výživu nehodnotí. 

Waterlowova škála hodnotí stupňom 0 – 3. Priemerná výživa bola u 35 respondentov – 

58,33%, nedostatočná výživa u 16 – 26,66 %, nazogastrická sonda bola u 4 – 6,66 %, 

parenterálna výživa bola u 5 – 8,33 %. 

Bradenova škála  výživu hodnotí stupňom 1 – 4. Veľmi zlá výživa bola 7 respondentov – 

11,66 %, pravdepodobne neadekvátna u 14 – 23,33 %, adekvátna výživa bola u 21 

respondentov – 35,00 %, výborná výživa u 18 – 30,00 %. 

Hmotnosť 
Hmotnosť ako objektívnu faktor výživy a celkového stavu hodnotí len Waterlowova škála 

stupňom 0 – 3. Priemerná hmotnosť bola u 18 respondentov – 30,00 %, nadpriemerná u 27 -  

45,00 %, obezita bola u 10 – 16,66 %, podpriemerná hmotnosť bola u 5 – 8,33 %. 

Trecie a trhacie sily  
Trecie a trhacie sily ako jeden z rizikových faktorov hodnotí len Bradenova škála stupňom 1 

– 3. Problém z daným rizikom mali 22 respondenti – 36,66 %, potenciálny problém bol u 20 

respondentov – 33,33 %, bez problémov boli 18 – 30,00 %. 

Pridružené ochorenia 
Pridružené ochorenia hodnotí Nortenovej a Waterlowova škála. 

Nortonovej škála hodnotí stupňom 1 – 4. Za najviac rizikové považuje karcinóm, ktorý bol u 6 

respondentov – 10,00 %, trombóza a obezita bola u 13 – 21,66 %, DM,TT, anémie kachexia 

bola u 29 – 48,33 %, žiadne pridružené ochorenia boli  u 12 – 20,00 %. 

Waterlowova škála hodnotí rizikové faktory stupňom 8 – 1. Terminálna kachexia bola u 4 – 

6,66 %, porucha výživy tkanív u 3 – 5,00 %, kardiálna insuficiencia u 6 – 10,00 %, ochorenie 

periférnych ciev u 4 – 6,66 %, anémia u 9 –15,00 %, fajčenie 8 –13,33 %. 

Waterlowova škála ako rizikový faktor hodnotí – neurologické poruchy, operácie a liečbu. 

Neurologické poruchy ako NCMO boli u 24 respondentov – 40,00 %, Skleróza multiplex –0, 

poruchy citlivosti 2 – 3,33 %, paraplégie 14 – 23,33 %, Diabetes mellitus u 13 – 21,33 %.  

Operácie hodnotí stupňom 5. Ortopedická operácia bola u 1 respondenta – 1,66 %, pod 

úroveň pásu 1 – 1,66 %, spinálna – 0, trvajúca viac ako 2 hodiny u 2 respondentov – 3,33 %. 

Za rizikový faktor daná škála označuje stupňom 4 liečbu – steroidmi u 2 respondentov – 

3,33%, cytostatikami 0, protizápalovými liekmi 27 – 45,00 %. 
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Celkové vyhodnotenie rizika vzniku dekubitov súčasne 3 škálami 

Riziko dekubitov Nortonovej  
škála 

Waterlowova  
škála 

Bradenova  
škála 

 n % n % n % 
Minimálne riziko 23 38,33 10 16,67 13 21,67 
stredné riziko 14 23,33 0 0 11 18,33 
vysoké riziko 13 21,66 18 30,00 16 26,67 
veľmi vysoké riziko 5 8,34 29 48,33 0 0 
bez rizika 5 8,34 3 5,00 20 33,33 
spolu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 

 
Diskusia 

Našim prieskumom sme zistili, že použité škály hodnotia riziko vzniku dekubitov 

rôznymi položkami a celkové hodnotenie rizika vzniku dekubitov sa vzájomne odlišuje. 

Stupnice hodnotenia rizika dekubitov, zamerané na identifikáciu najviac rizikových pacientov 

sa v značnej miere používajú už roky. Stupnice hodnotenia rizika dekubitov sa odvolávajú na 

kritéria založené na klinických parametrov, ktoré vo všeobecnosti prispievajú k poškodenie 

tkaniva napr.: imobilita, inkontinencia, výživa a pod. Celkové skóre je pre všetky parametre 

štandardnou referenciou na identifikovanie stupňa rizika dekubitov.  Podľa výsledkov štúdie  

na overenie kritérií platnosti Nortonovej, Waterlowova a Bradenova škály bolo zistené, že 

Nortonovej škála podhodnocuje predpoveď rizika vzniku dekubitov, v štúdii vykázalo 70,3 % 

falošne pozitívnych odhadov. Waterlowova škála značne nadhodnocuje predpovedania rizika 

vzniku dekubitov v štúdii sa nadhodnotenie vyskytlo 3,4 %, a v 36 % podhodnotenie rizika. 

Bradenova škála sa považuje za presnejšiu ako dve predchádzajúce. Počas štúdie bolo 

zistené, že Bradenova stupnica udala veľmi vysoké množstvo falošne pozitívnych hodnotení 

63, 8% (D.Gould, et all.,2003). 

 
Navrhované opatrenia na prevenciu dekubitov podľa odporúčaní EPUAP (Európska 

rada pre vznik dekubitov): 

1. Identifikovať rizikových jednotlivcov, ktorí potrebujú prevenciu a špecifické faktory, 

ktoré vyvolávajú riziko dekubitov. 

2. Hodnotiace škály používať ako doplnok ku klinickým posudkom a nie ako nástroj 

používaný izolovane od ostatných klinických znakov. 

3. Celkové hodnotenie rizika má zahŕňať: posúdenie zdravotného stavu, pokožky, 

pohyblivosť, vlhkosť, inkontinenciu, výživu, a bolesť. 

4. Udržiavať a zlepšovať toleranciu tkaniva na tlak: 

- denne vyšetrovať a dokumentovať stav pokožky, 

- identifikovať stav pokožky – suchá, vlhká, 

- určiť zdroj nadmernej vlhkosti pokožky, 
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- minimalizovať poškodenie kože trením a trhacími silami, správnym polohovaním 

a premiestňovaním, 

- vypracovať program vhodnej podpornej a doplnkovej výživy. 

5. Kožu chrániť pred nepriaznivým účinkom vonkajších mechanických síl, tlaku, treniu 

a trhaciemu efektu: 

- vypracovať písomný program polohovania, 

- opakovane polohovať, a dokumentovať polohovanie, 

- používať pomôcky na zmiernenie tlaku, 

- používať pomôcky pri manuálnej manipulácii s chorým. 

6. Vzdelávanie 

Pacientov, u ktorých je riziko tlakového poškodenia opakovane vzdelávať o riziku 

dekubitov. Vzdelávacie programy musia byť dostupné na všetkých úrovniach – pacient, 

rodina, opatrovateľ, zdravotník. 

Edukačný program zahrňuje informácie: 

- patologická fyziológia a rizikové faktory tlakového poškodenia, 

- nástroje hodnotenia rizika a ich aplikácia, 

- hodnotenie pokožky, 

- výber a inštrukcie pre používanie prostriedkov zmierňujúcich tlak, 

- vývoj a implementácia individualizovaných programov starostlivosti, 

- princípy polohovania na zníženie rizika vzniku tlakového poškodenia, 

- dokumentácia  procesov a údaje o výsledkoch pacienta, 

- uvedomenie si zodpovednosti pre všetkých, ktorých sa týka tento problém, 

- podpora zdravia, 

- vývoj a aplikácia inštrukčných pokynov, 

- vzdelávací program by mal byť pravidelne aktualizovaný. 

 

Záver 
Výsledok celkového skóra hodnotiacich škál sa často používa na vytváranie 

kľúčových klinických rozhodnutí, ktoré majú dôsledky na kvalitu starostlivosti. Zároveň môžu 

byť kľúčom na vyvodenie ďalších záverov týkajúceho sa pacientovho zlepšenia alebo 

zhoršenia zdravotného stavu. Podľa doporučenia uvedených autorov ďalší výskum by mal 

identifikovať faktory skutočne spojené so vznikom dekubitov, a mali by byť stupnice 

hodnotenia rizika dekubitov zostavené na dôkazoch. 
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PRÍSTROJOVÁ ERYTROCYTAFEREZA ZA ÚČELOM HĹBKOVÉHO MRAZENIA 
Camberová A. 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – HTO 

 

Od roku 1999 sa postupne v ÚVN Ružomberok na hematologicko –

 transfuziologickom oddelení zostavil komplex technológie a vyškoleného personálu, ktorý 

vytvára „železné zásoby“ krvi pre krízovú potrebu štátu. 

Ružomberské HTO uskutočňuje (ako tretia lokalita v Európe – prvou je Brusel, 

druhou Praha) okrem klasických odberov krvi aj hĺbkové mrazenie (kryokonzerváciu) 

červených krviniek metodikou vysokoobjemovej glycerolizácie. 

Kryokonzervované erytrocyty predstavujú formu upravenej krvnej jednotky 

erytrocytov, ktoré po špeciálnej úprave umožňujú v porovnaní so životnosťou bežnej krvnej 

jednotky predĺžené skladovanie. Pri klasickom odbere krvi je doba expirácie ovplyvnená 

vyživujúcim roztokom, ktorý sa nachádza v krvnom vaku. Táto doba sa pohybuje v rozmedzí 

35 – 42 dní. Pri hĺbkovom mrazení sa erytrocyty môžu uchovávať až po dobu 30 rokov, 

pričom skladovacia teplota je mínus 80°C. 

Pre hĺbkové mrazenie erytrocytov uskutočňujeme špeciálny odber červených krviniek 

metódou prístrojovej aferézy. Ide obvykle o odber 2 TU (transfúznych jednotiek) erytrocytov s 

návratom plazmy pre darcu (t.j. celkové množstvo odberu je zhodné s odberom plnej krvi).  

Takýto odber  trvá cca 30 – 40 min. Realizujeme ho na separátoroch krvných zložiek 

„Haemonetics MCS+“. Pre aferetický odber vyberáme darcov, ktorí spĺňajú určité kritériá. 

Darovať môže každý duševne a telesne zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, ale 

s hmotnosťou vyššou ako 70 kg. Zároveň hodnota hemoglobínu v krvnom obraze musí byť 

vyššia ako 140 g/l. Z týchto parametrov jasne vyplýva, že pre darovanie krvi na 

kryokonzerváciu sú vhodnejší darcovia z mužských radov. Veľmi dôležitý je žilný prístup, 

preto vyberáme darcov s aspoň jednou vhodnou odberovou žilou a tiež takých, ktorí mali 

minimálne 5 bezproblémových štandardných odberov krvi. 
Darcom krvi nemôže byť osoba, ktorá prekonala, alebo trpí na niektorú z chorôb 

prenosnú krvou, ako je infekčná žltačka, či AIDS. Zo skupiny sú vyradené aj osoby 

s rizikovým správaním, ako narkomani, či alkoholici, alebo také, ktoré v poslednom období 

prekonali akútne ochorenie, dlhodobo užívajú lieky, či pricestovali z rizikových krajín. Ak je 

darca aktuálne po tetovaní, akupunktúre, alebo chirurgickom zákroku, pri ktorom bola 

použitá celková anestézia, je vyradený z darovania na 1 rok. V prípade antibiotickej liečby ja 

doba vyradenia 4 týždne v súvislosti z možnou alergickou reakciou potencionálne 

alergického príjemcu transfúzie na dané antibiotikum. Ak bol darca na zubnom ošetrení, 

vyraďuje sa na 2 týždne. Tak isto je to v prípade virózy, alebo črevných obtiaží. Samozrejme, 

že darca, ktorý pravidelne užíva lieky je z darcovstva tiež vyradený.  
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Aferetické odbery erytrocytov možno uskutočňovať s odstupom 6 mesiacov, pričom 

takýto odber je pre darcu evidovaný ako dvojnásobný. Ak darca daroval krv klasickým 

spôsobom, aferetický odber pre kryokonzerváciu môžeme uskutočniť už o 3 mesiace. Avšak 

po prístrojovom (aferetickom) odbere sa klasický odber môže realizovať až po šiestich 

mesiacoch. 

Pred prístrojovým odberom by mal darca dodržiavať určitú životosprávu. Deň pred 

odberom krvi sa má darca stravovať pravidelne. Niektoré pokrmy môžu ovplyvniť zloženie 

krvi tak, že ju nemožno použiť pre liečebné účely. Preto by darca mal 14 hodín pred 

odberom z jedálnička vylúčiť mastné, mliečne, vaječné a korenené jedlá, alkoholické nápoje 

a aspoň 2 hodiny pred odberom nefajčiť. Naposledy sa odporúča jesť jedlo s obsahom tuku 

(maslo, syr, mlieko, šunka a pod.) o 16. hodine. Nemal by sa obmedzovať v príjme tekutín. 

Deň pred odberom je vhodné vypiť aspoň 3 litre tekutín (čaj, minerálku). Pred odberom nie je 

vhodná fyzická námaha, športový výkon. Darca by si mal dopriať dostatok spánku a nemal 

by prísť na odber hladný. Ráno pred odberom je potrebné striedmo sa naraňajkovať. Môže 

zjesť pečivo, chlieb, sucháre, toasty, ovocie a pod. a samozrejme dopriať si dostatok tekutín.   

Pred odberom musí byť každý darca vyšetrený. 

Dotazník je súčasťou povinného vyšetrenia pred darovaním krvi a obsahuje otázky, 

na ktoré je nevyhnutné pravdivo odpovedať. To, či je možné odber krvných buniek 

zrealizovať, závisí od toho, ako darca odpovedal na otázky obsiahnuté v dotazníku darcu, 

aké sú parametre jeho krvného obrazu (vyšetrené z kontrolnej vzorky). Všetky zistené 

informácie sú doplnené a zhodnotené rozhovorom s transfúznym lekárom, ktorý zároveň 

zmeria tlak krvi a vyšetrí akciu srdca a dýchanie. Ak je všetko v poriadku, nič nestojí v ceste 

dobrovoľnému darcovstvu krvným buniek.  

Za prísne sterilných podmienok uzavretého odberového systému odoberieme darcovi  

erytrocyty pomocou separátora „Haemonetics MCS+“, ktorý pracuje na základe zadaných 

parametrov, ktoré spočívajú v hmotnosti darcu, výške hemoglobínu a hodnote MPV. 

Separátor pracuje v dvoch cykloch, pričom každý cyklus predstavuje fázu odberu a fázu 

návratu.  So zadanými parametrami súvisí dĺžka odberového procesu, pričom priemerná 

doba odberu je cca 30 – 40 minút.  

Po aferetickom odbere pokračuje ďalšie spracovanie odobratých erytrocytov. 

Odobraté erytrocyty sa sterilne prevedú do vaku určeného na kryokonzerváciu s kapacitou 

1000ml. Princíp kryokonzervácie spočíva v tom, že metabolické procesy v bunkách sa 

mrazením zastavia. Musíme však zabrániť kryštalizácii vody, čo dosiahneme 

kryoprotektívnou látkou. Na našom oddelení ako kryoprotektívnu látku používame glycerol, 

ktorým pomocou prístroja  „Haemonetics ACP – 215“ naplníme vak s erytrocytmi za 

sústavného premiešavania sa na šejkri. Po ukončení procesu plnenia erytrocytov 

glycerolom,  zvaríme sterilnou zatavovačkou všetky spoje, urobíme segmenty na kontrolné 
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vzorky. Naplnené erytrocyty označíme štítkom so zodpovedajúcim číslom odberu a 

vyšetrenou KS. Takto pripravené erytrocyty uložíme do mraziaceho boxu s teplotou mínus 

80°C. Podmienkou konzervovania erytrocytov je prísna sterilita, zabezpečenie primeranej 

skladovacej teploty a použitie vhodného materiálu a techniky odberu.  

  Ak chceme kryokonzervované erytrocyty podávať, musíme uskutočniť 

deglycerolizáciu – t.j. odstrániť glycerol z erytrocytov, ktorý tvoril zmrazeným erytrocytom 

akýsi obal, chrániaci ich pred poškodením. Deglycerolizáciu realizujeme tiež prístrojmi 

„Haemonetics ACP- 215“. Proces odstránenia glycerolu trvá cca 3 – 3,5 hod. Po odstránení 

glycerolu, čo  spočíva v premytí erytrocytov hypertonickým roztokom a roztokom glukózy sú 

erytrocyty oživené aditívnym roztokom SAG – M. Až takto upravené sú vhodné na podanie. 

Použiteľnosť hĺbkovo mrazených erytrocytov je 1 týždeň po rekonštitúcii v SAG - M. 

 Zmysel takejto kryobanky má podstatu v dlhodobých zásobách krvi, čím sa vyrieši 

strategický a logistický problému nedostatku krvi. Veľký význam spočíva v pohotovostnej 

zásobe erytrocytov s KS 0 Rh negat a vo vyriešení problematiky vzácnych krvných skupín.  

Metodikou erytrocytaferézy sa zaručuje vyššia výťažnosť odberu, ktorá sa následne prejaví 

v efektívnejšom terapeutickom výsledku. Vďaka cytaferetickým odberom dokážeme mať  

stálu darcovskú databázu. Takýmto spôsobom sa môžu pripraviť a skladovať aj autológne 

erytrocyty. 

 Na záver možno konštatovať, že krv sa nedá získať ani protekciou, ani úplatkami, 

nedá sa vyštrajkovať a dokonca ju nezoženieme ani cez ministerstvo zdravotníctva. Jediná 

metóda získania krvi je darovanie - bezplatný odber. Bezplatní darcovia svojou 

šľachetnosťou a kvapkami krvi pomáhajú denne zachraňovať životy úplne neznámym ľuďom, 

preto by si zaslúžili väčšiu pozornosť zo strany štátu, ale aj širokej verejnosti, pretože je to 

skupina ľudí, ktorým pomenovanie  „novodobí hrdinovia" naozaj pristane. 

 Svoju prezentáciu ukončím slovami: „Darcovstvo je láska k životu, preto sa netreba 

báť darovať svojou krvou život iným, tým ktorí sú v núdzi. Nikdy totiž nevieme, kedy sa 

v núdzi ocitneme my sami“. 
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INTEGRÁLNY POHĽAD NA PROBLEMATIKU UMIERANIA A SMRTI DIEŤAŤA 
Dorková Z., Cichá M. 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika 

 
Abstrakt  

Smrť každého človeka je náročná situácia a to ako pre príbuzných tak i pre profesionálov. 

Smrť dieťaťa anticipujeme len výnimočne. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité v paliatívnej 

starostlivosti i v období po smrti dieťaťa ľudský prístup a možnosť dôstojne sa s dieťaťom 

rozlúčiť. Ale ako to funguje skutočne v praxi? Rodičom nestačí prejaviť len sústrasť, 

potrebujú spoluúčasť personálu, pochopenie. Veľmi citlivo vnímajú rodičia smrť dieťaťa pri 

aborte, mŕtvonarodenom dieťati, pri perinatálnej strate apod. Namiesto radostí prežívajú 

rodičia smútok, sklamanie a bolesť. Často to býva i patologické smútenie, ktorého príčinou je 

práve nemožnosť vidieť dieťa. I v tomto prípade je veľmi dôležitý akt rozlúčenia sa. 

V slovenských (i českých) podmienkach to nie je vždy možné. A ako to funguje v zahraničí? 

Napr. v Londýne pracuje na pôrodníckom oddelení pracovníčka (vzdelaním zdravotná sestra 

a psychologička), ktorá pomáha rodičom zvládať ich smútok a bolesť. Svedčí o tom 

i videozáznam „Prázdna náruč“, z ktorého autorky pri písaní tohto príspevku tiež vychádzali, 

a na ktorý chcú bližšie poukázať. Ľudský prístup - podaná ruka a milé slovo je v situácii, keď 

rodičia prišli o dieťa snáď tým najlepším „liekom“ a pre zdravotníckych pracovníkov by to 

nemalo byť len povinnosťou.  

 

V prvej časti nášho príspevku sa zameriame na prístup k rodičom v situácii akou je 

potrat74, pôrod mŕtveho plodu75 alebo úmrtie živonarodeného dieťaťa76. V druhej časti 

príspevku sa zameriame na detských pacientov v terminálnej fáze ich života a na prístup k 

ich rodičom.  

To ako sa vyrovnajú manželia (partneri) s udalosťou akou je potrat, záleží od toho, či 

potomok bol alebo nebol očakávaný event. podľa toho, aká silná bola túžba po dieťati. Záleží 

tiež na tom, za akých podmienok došlo k potratu, teda či išlo o samovoľný potrat alebo potrat 

nastal na základe nejakého impulzu napr. choroby, úrazu, nehody apod. Smútok postihne 
                                                 
74 Potrat (abortus) je predčasné vypudenie mŕtveho plodu z maternice do konca 28. týždňa gravidity (počítané od 
1. dňa poslednej menštruácie) alebo (ak trvanie gravidity nevieme) stav, keď má plod menšiu hmotnosť než       
1000 g a neprejavuje niektoré zo znakov života (dýchanie, akcia srdca, pulzácia pupočníka a aktívny pohyb 
svalstva) (por. Goldmann, 2001, s. 21).  
75 Mŕtvonarodený plod je ten, ktorého úmrtie nastalo pred úplným vypudením alebo vybratím z tela matky bez 
ohľadu na dĺžku gravidity. Mŕtvonarodený plod je plod starší 28 týždňov gestačného veku alebo hmotnosti nad 
1000 g (ak nejde gestačný vek presne stanoviť), ktorý nejaví známky života (por. Goldmann, 2001, s. 21). 
76 Za živonarodené dieťa sa pokladá také, ktoré sa narodí aspoň s jedným zo znakov života, t.j. dýchanie, akcia 
srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva aj keď nebol prerušený pupočník alebo nebola porodená 
placenta. Pôrodná hmotnosť pritom je 500 g a vyššia alebo 499 g a nižšia, ak dieťa prežije 24 hodín po pôrode 
(por. Kudela, 2004, s. 259). 
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rodičov o to zdrvujúcejšie, o čo vrúcnejšie bolo dieťa vytúžené a prijímané, o čo silnejšie sa 

spájalo s nádejou i radosťou a integrovalo sa do každodenného života. Zdalo by sa, že žena, 

ktorá má už dieťa (detí) bude potrat znášať lepšie, opak je však pravdou. Smútok za 

potrateným plodom prehluší radosť zo žijúcich detí. Rodičia majú pocit nedokonalosti - nie sú 

ani dokonalými smútiacimi, ani dokonale milujúcimi rodičmi (Magyarová, 2000, s. 7).  

Ďalšou špecifickou a veľmi náročnou situáciou je pôrod mŕtveho plodu. V prípade, že 

žena je tesne pred pôrodom a vie sa, že dieťa je mŕtve, je nutné si zo ženou o tom 

prehovoriť. Čím viac je dieťa očakávané, tým dramatickejší zásah prichádza so správou, že 

je plod mŕtvy. Pri potrate a tiež pri mŕtvonarodenom plode sa často vyskytujú obavy, či sa 

takáto situácia nebude opakovať alebo či túžba po dieťati nezostane navždy nesplnená. 

Smútiacim rodičom najviac pomôže, ak sa pri ich sprevádzaní nájdu a veľmi citlivo zohľadnia 

špecifické rozdiely pohlavia. Napríklad smútok u ženy sa môže prejaviť pocitom 

menejcennosti, znížením sebavedomia, sebaspochybňovaním, strachom z opakovania 

situácie, agresiou voči sebe alebo okoliu, obavou pred sklamaním otca a pred jeho 

zneistením pre smrť dieťaťa apod. U muža sa prejavuje smútok znížením vlastného 

sebavedomia, nadmerným pracovným nasadením, potlačením jeho pocitov, pocitom viny 

voči sebe a svojej žene (napr. ak muž rozhodol, že žena by mala otehotnieť, ak bol 

narkoman, ak išlo o genetickú poruchu, pre ktorú sa odporúčalo umelé prerušenie 

tehotenstva, ak žene nevytvoril vhodné podmienky a keď si myslel, že zlyhal, lebo bol 

„spolupôvodcom“ chorého dieťaťa (Pompey, 2004, s. 133). V týchto prípadoch prebieha 

smútok rodičov v šiestich fázach:  

– šok,  

– negácia,  

– vyjednávanie,  

– hnev,  

– smútok,  

– akceptovanie. 

 

Pri úmrtí živonarodeného dieťaťa vznikajú u matky pocity akoby zomrela ona sama 

alebo akoby už viac „nežila“. Náhle prerušenie pozitívneho životného očakávania sa u 

rodičov - v porovnaní s inými trúchliacimi - musí chápať ako dramatický zásah do úspešného 

životného diania a to sa tiež musí zohľadniť pri sprevádzaní smútiacich. V prípade, že rodičia 

chcú vidieť svoje mŕtve dieťa, je potrebné im to umožniť (ak má dieťa anomálie, je veľmi 

dôležité oboznámiť rodičov so vzhľadom dieťaťa). Aj keď dieťa žilo krátko, stáva sa pre nich 

konkrétnou osobou. V tejto situácii je potrebné rešpektovať kultúrne a náboženské zvyky, 

ktoré rodičia dodržujú. Rodičia môžu chcieť pre dieťa krst, ten je však možný len pre 

živonarodené dieťa, nie však pre mŕtve dieťa. Toto želanie sa však môže splniť inou formou 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  401

a to požehnaním mŕtveho dieťaťa. Je žiaduce mŕtve dieťa dôstojne pochovať - s úctou a 

útechou. Pohreb je veľmi dôležitý pre rodičov, tí si často až na pohrebnom obrade uvedomia, 

že ich dieťa je mŕtve a že sa s ním musia rozlúčiť. Pri pohrebe majú mať súrodenci priestor 

pre predanie darčeka na rozlúčenie napr. hračku, ktorú môžu vložiť do rakvy apod.  

V londýnskej nemocnici sv. Jozefa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení pracujú 

poradkyne, ktoré majú pôrodnícke a psychologické vzdelanie. Hlavnou náplňou ich činnosti 

je poskytovať rodičom služby podľa ich priania a podľa individuálnych potrieb a to v 

situáciách ako je potrat, pôrod mŕtveho plodu alebo úmrtie živonarodeného dieťaťa. Rodičom 

poskytujú predovšetkým psychologickú pomoc a podporujú akt rozlúčenia sa. V prípade, že 

rodičia majú záujem vidieť svoje mŕtve dieťa, pracovníčka dieťa oblečie, v košíku ho prinesie 

a nechá rodičom priestor pre rozlúčenie sa - dotyky i slzy. U tohto rituálu môže byť prítomný 

súrodenec (súrodenci)77. Pozitívnym aspektom je tiež možnosť získať fotografie, odtlačky 

dlaní a chodidiel dieťaťa apod. Rodičia môžu vidieť svoje dieťa ako dlho chcú, súkromie majú 

zabezpečené v miestnosti, v ktorej sú len oni sami78.  

V priebehu dojčenského obdobia môže dôjsť k tzv. syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa 

(SIDS). Syndróm náhleho úmrtia v detstve je definovaný ako smrť, ktorá je náhla a 

neočakávaná, vzhľadom k predchádzajúcemu stavu dieťaťa, u ktorého ani patologicko–

anatomický nález nemôže jednoznačne objasniť adekvátnu príčinu úmrtia. Ide o tiché, ničím 

nealarmujúce úmrtie v spánku dieťaťa. Nazýva sa tiež „smrť v kolíske“. Pre rodičov ide o 

veľmi náročnú situáciu, ktorá je špecifická tým, že pociťujú vinu a okolie od nich väčšinou 

očakáva vysvetlenie situácie. Môže tiež dôjsť k obviňovaniu jedného rodiča druhým alebo 

obviňovanie prichádza zo strany príbuzenstva. Pri rozhovore so smútiacimi rodičmi musí 

lekár rodičom vysvetliť, že dieťa zomrelo v dôsledku syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa a že 

túto chorobu nejde v súčasnej dobe predvídať, tj. že nie sú za smrť dieťaťa zodpovední. Pre 

rodičov je potrebné, aby sa s dieťaťom dôstojne rozlúčili.  

Keď zomiera dieťa je to vždy náročná situácia a je preto potrebná komplexná 

starostlivosť o umierajúce dieťa. Pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti je nutné brať v 

úvahu vývojový stupeň dieťaťa, tj. musí sa vedieť ako dieťa rozumie chorobe, bolesti i smrti. 

Dieťa do troch rokov nerozlišuje medzi živým a mŕtvym. Dieťa vo veku od troch do šiesti 

rokov chápe smrť za prechodný, reverzibilný stav a považuje sa za nesmrteľné. Vo veku od 

šiesteho do jedenásteho veku začína dieťa postupne a nerovnomerne chápať smrť ako niečo 

konečné, nevratné a tiež potrebné, jeho vzťah k smrti je však neosobný a dištancovaný. Od 

začiatku dospievania až do dospelosti sa vytvára pojem smrti postupne, diferencovane a je 

                                                 
77 Na smrť súrodenca reaguje každé dieťa inak a to predovšetkým v závislosti od veku, napr. malé dieťa trpí 
zmätkom a smútkom, u starších detí môžeme vidieť zmenu správania, sú agresívnejšie apod.  
78 Hlavné myšlienky vychádzajú z videozáznamu Prázdna náruč. Filmom chceme poukázať, že takáto alternatíva 
existuje, neznamená to však, že sme propagátorkami tejto alternatívy. Myslíme si však, že by v tomto „duchu“ 
mala byť pomoc rodičom poskytovaná.  
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to ovplyvnené zmyslom života a vierou (Vymětal, 2003, s. 271). Môžeme teda povedať, že 

deti mladšieho veku nemajú pojem smrti, celú situáciu chápu skôr ako obavu z odlúčenia od 

rodiny a pociťujú separačnú úzkosť. Väčšie deti majú skôr strach z bolesti a utrpenia.  

Potreby umierajúcich detí sú teda iné ako potreby dospelých ľudí, preto je nutný v 

rámci paliatívnej starostlivosti iný prístup. Je potrebné: 

– aby dieťa umieralo v prítomnosti oboch rodičov (čím je dieťa mladšie, tým je 

závislejšie na matke),  

– aby dieťa malo možnosť hovoriť o svojej úzkosti a strachu zo smrti (ale nenútiť ho do 

rozhovoru),  

– rešpektovať potrebu dieťa byť o samote a naopak,  

– dieťa podporovať,  

– dať dieťaťu najavo, že jeho život je kompletný i keď je krátky a že ho jeho blízky 

neprestanú milovať a nezabudnú na neho,  

– umožniť dieťaťu (ak je to možné), aby mohlo spolurozhodovať o tom ako a kde 

zomrie. Ak je to možné a je to tiež žiaduce, je potrebné umožniť dieťaťu plánovať 

pohreb.  

 

I napriek tomu, že smrť a zomieranie v detskom veku anticipujeme len výnimočne,  

hovoríme v rámci paliatívnej starostlivosti o konceptu „dobrej smrti a zomierania“ v detskom 

veku. Pod týmto pojmom sa rozumejú nasledovné charakteristiky poslednej fázy života 

dieťaťa (Dobríková - Porubčanová, 2005, s. 251-252):  

– utrpenie dieťaťa je kontrolované - tj. dieťa nemá neznesiteľné fyzické ťažkosti, 

psychický, sociálny a duchovný diskomfort dieťaťa a rodiny je väčšinu času 

znesiteľný,  

– dieťa a rodina majú reálnu možnosť vybrať , kde chcú zostávajúci čas života dieťaťa 

prežiť,  

– dieťa má reálnu možnosť vybrať si, s kým chce byť,  

– dieťa má reálnu šancu nájsť priestor pre prežívanie radosti,  

– dieťa ani rodina netrpia zbytočne.   

 

Na naplňovaní konceptu „dobrej smrti a zomierania“ u detí sa podieľajú rodičia, 

príbuzní, zdravotnícky pracovníci, ale tiež rôzne organizácie, občianske združenia, nadácie 

apod. Okrem toho vznikajú detské hospice, ktoré sú zamerané na respitnú „odľahčovaciu“ a 

terminálnu starostlivosť. Znamená to, že choré deti a ich rodiny prichádzajú do hospicu na 

krátkodobé, spravidla niekoľkodňové až niekoľkotýždňové zotavovacie pobyty, často 

opakovane, v priebehu ktorých sa majú možnosť zotaviť a načerpať novú silu. Poslaním 

detských hospicov je celkové zlepšenie kvality života dieťaťa a jeho blízkych i starostlivosť o 
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dušu. Môžeme povedať, že detské hospice „suplujú“ širšiu rodinu, ktorá sa z rôznych príčin v 

súčasnom svete „rozpadá“ a tým sa vytráca podpora zo strany rodinných príslušníkov.   

Po úmrtí dieťaťa nasleduje starostlivosť o pozostalých - rodičov, súrodencov i 

najbližších príbuzných. Rodičia si môžu pripadať podvedení (životom, ktorý nie je umožnený 

dieťaťu), trestaní (za to, že neboli „dosť dobrými“ rodičmi) či osamotení (v spoločnosti, ktorá 

nie je pripravená na smrť dieťaťa). I súrodenci prijímajú smrť brata či sestry veľmi ťažko. 

Proces smútenia je individuálny a môže zasiahnuť do rodinného života, manželského 

vzťahu, výchovy detí apod. Ide o dlhý a nutný proces, ktorý môžeme prirovnať k procesu 

hojenia rany. Je preto veľmi dôležité uvedomiť si, že len kvalitná a profesionálna pomoc s 

hlboko ľudským prístupom a dobrou spoluprácou pomôže pozostalým vnútorne sa vyrovnať 

s náročnou životnou situáciou a to bez negatívnych dôsledkov na ich telesné i duševné 

zdravie.  
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Úvod a formulácia cieľa 
Existencia patogénnych mikroorganizmov prenášaných kliešťami je známa od 

začiatku dvadsiateho storočia. Ochorenia, ktoré prenášajú kliešte, patria k najčastejším 

transmisívnym ochoreniam v Európe. Globálne klimatické zmeny, transformácia habitatu 

kliešťov, prítomnosť rezervoárových a hospodárskych zvierat v pozmenenej krajine spôsobili, 

že za posledných dvadsať rokov výskyt kliešťami prenášaných zoonóz dramaticky stúpol 

[1,2,6,15]. 

 Kliešťová encefalitída (KE) je prírodne ohniskovou nákazou, ktorej výskyt závisí 

najmä od životných podmienok kliešťov. Zmena klimatických podmienok vedie  k ich 

premnoženiu, rozšíreniu do oblastí s vyššou nadmorskou výškou a k predĺženiu časového 

obdobia výskytu infekčných štádií [12, 6]. Typický pre KE je endemický výskyt v oblastiach 

s listnatými a zmiešanými lesmi a rezervoárovými zvieratami, ako sú napríklad myšovité 

hlodavce, vysoká zver, vtáky. Endemické ohniská kliešťovej encefalitídy sú vo svete známe, 

najväčšie sú najmä v južných a východných častiach Nemecka, Rakúska, Maďarska, 

Francúzska, Švajčiarska, Dánska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Českej republiky, Chorvátska, 

Albánska, bývalých štátov ZSSR a Slovenska [2,15]. Na Slovensku je známych asi 33 

endemických ohnísk KE, ktoré boli určené na základe vykonaných monitorovacích štúdií 

prítomnosti vírusu KE u kliešťov. Výskyt  ochorení na KE je väčšinou sporadický, zriedkavo 

epidemický v endemických oblastiach. Prvá epidémia KE na Slovensku bola v roku 1951, 

kedy sa nakazili stovky pacientov pitím neprevareného kozieho mlieka. Každoročne je na 

Slovensku diagnostikovaných niekoľko desiatok ochorení často s veľmi závažným klinickým 

priebehom [2, 11]. 

 Lymská borelióza (LB) predstavuje prírodne ohniskovú nákazu viac-menej typickú pre 

prírodné podmienky v strednej Európe [1, 2, 6, 7, 15]. Výskyt prípadov LB bol na Slovensku 

prvýkrát hlásený v roku 1987. V ďalších rokoch ich počet postupne narastal až po maximum 

takmer 1000 prípadov v roku 1996, s incidenciou predstavujúcou 18,5 prípadov na 100 000 

obyvateľov, čo približne zodpovedalo aj očakávanej frekvencii výskytu ochorenia. Dynamický 

vývoj incidencie LB s poklesom po roku 1993 a vrcholom v roku 1996 zjavne koreloval 

s cyklickým charakterom premorenia boréliami. Za posledných desať rokov sa počet 

hlásených prípadov Úradom verejného zdravotníctva pohyboval v priemere 12,7 na 100 000 

obyvateľov so 70 % podielom včasných foriem LB [1,8]. Prehľad výskytu LB na Slovensku 
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podľa jednotlivých mesiacov poukazuje na očakávané a pre strednú Európu typické 

nahromadenie hlásených prípadov v letnom období od júna do septembra. Hodnotenie 

chorobnosti v jednotlivých vekových skupinách ukázalo relatívne vysokú incidenciu v dvoch 

vekových skupinách, a to v skupine 5-14 ročných detí a v skupine dospelých nad 45 rokov – 

s najvyššími zaznamenanými hodnotami [1,2,8].  

 Cieľom práce bolo zistenie hlásených prípadov kliešťovej encefalitídy a lymskej 

boreliózy v podmienkach globálnych zmien v oblasti podtatranskej kotliny a južnej časti 

stredného Slovenska a porovnanie údajov s výsledkami výskumu premorenosti kliešťov 

Ixodes ricinus pôvodcom LB v týchto lokalitách. Dôvodom k tejto štúdii je narastajúci výskyt 

kliešťami prenášaných zoonóz v podtatranskej oblasti Slovenska. 

 

Materiál a metodika 
Pre analýzu hlásených prípadov LB a KE sme spracovali informácie, ktoré nám 

poskytli pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.  

Modelové územie zberu kliešťov predstavuje Liptovská kotlina v okolí Ružomberka 

a Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota. Liptovská kotlina klimaticky spadá do mierne 

teplého a vlhkého okrsku s chladnou zimou. Priemerná  ročná teplota je  6°C (v januári -5 až 

-9 °C, v júli 10 až 16 °C). Ročný úhrn zrážok je 700-800 mm. Vegetáciu tvoria pasienky, lúky, 

pásmo smrekových lesov a kriačiny zmiešaného lesa (smrekovec opadavý, borovica čierna, 

breza, jarabina vtáčia). Pre oblasť Teplý vrch je charakteristická mierne teplá a mierne vlhká 

klíma. Priemerná ročná teplota je 11 °C (v októbri až marci 7 až 8,5 °C, v apríli až septembri 

12,8 až 15,7 °C). Ročný úhrn zrážok je 631-723 mm. Vyskytujú sa tu listnaté lesy (teplomilné 

dubiny, dubovo-cerové lesy, karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy a sutinové lesy), 

skalnaté a mokraďové biotopy ako aj vidiecke urbánne biotopy. Na ostatnom území prevláda 

poľnohospodárska krajina s rozptýlenou drevinovou vegetáciou a pasienkami.  

Kliešte sme zbierali na prízemnej vegetácii smýkaním pomocou bielej flanelovej látky 

100x70 cm upevnenej na palici na spôsob vlajky. Relatívna denzita (RD) Ixodes ricinus na 

vegetácii bola  vyjadrená počtom nazbieraných kliešťov na 1 vlajku za hodinu, čo 

predstavuje plochu cca 600-800m2 [13]. 

DNA bola izolovaná metódou alkalickej hydrolýzy s 1,25 % roztokom amoniaku. 

Detekcia borélií bola vykonaná polymerázovou reťazovou reakciou (PCR), amplifikáciou 5S-

23S (rrfA-rrlB) rDNA intergénového medzerníka s použitím primerov IgS1 a IgS2 [4]. 

Výsledky 

Podľa počtu hlásených prípadov KE v monitorovaných okresoch Podtatranskej kotliny 

(okr. Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad) a južnej časti stredného Slovenska 

(okr. Rimavská Sobota) v rokoch 1997-2006 (tab. 1) je zrejmé, že ochorenie má dynamický 

vývoj s poklesom v roku 2001, 2003, 2005 a 2006, kedy nebol hlásený ani jeden prípad. 
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Najvyšší výskyt KE bol zaznamenaný v roku 2002, kedy sa ochorenie vyskytovalo vo 

všetkých sledovaných okresoch, okrem okresu Ružomberok.  

 

Tabuľka 1 Počet prípadov KE vo vybraných okresoch Slovenska v rokoch 1997-2006 

OKRES/ROK 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Martin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ružomberok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lipt. Mikuláš 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Poprad 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Rim. Sobota 3 4 2 1 0 4 0 0 0 0 

 

Prípady lymskej boreliózy boli hlásené zo všetkých sledovaných okresov Slovenska, 

s výnimkou rokov 1997, 2001, 2005 a 2006. Za obdobie desiatich rokov postupne klesal 

počet hlásených prípadov LB v okrese Rimavská Sobota, v roku 2004 bol dokonca nižší (3 

prípady) ako v okresoch podtatranského regiónu – v okrese Ružomberok (4 prípady LB) 

a v okrese Liptovský Mikuláš (4 prípady LB) (tab. 2). V posledných dvoch rokoch výskyt LB v 

okrese Rimavská Sobota opäť mierne stúpol (rok 2005 24 hlásených prípadov, rovnaký 

počet prípadov aj v roku 2006).  V severných okresoch stredného Slovenska bolo hlásených 

najviac prípadov LB v roku 2000, 2002 a 2003, čo zodpovedalo 3 - ročnému intervalu, ktorý 

sa zistil v rokoch 1988-1996 v premorenosti kliešťov I. ricinus boréliami na území Slovenska 

[7, 8].     

V roku 2004 sme zisťovali výskyt kliešťov na piatich lokalitách Liptovskej kotliny (cca 

500 až 700 m n.m.). Počas 46 hodín sme na vegetácii navlajkovali 540 kliešťov Ixodes 

ricinus (152 nýmf a 388 imág). Priemerná RD bola 11,7 kliešťov za hodinu zberu. Kliešte sa 

na vegetácii nachádzali od apríla do novembra s vrcholmi v júli (33   kliešťov/hodinu zberu) 

a v septembri (27,7  kliešťov/hodinu). V jarných mesiacoch v zberoch výrazne prevládali 

dospelé kliešte, v lete a jeseni v zberoch prevládali nymfy. Priemerná prevalencia kliešťov 

infikovaných B. burgdorferi s. l. bola 15,3 %, z toho 20,5 % u nýmf, 17 % u samičiek a 10 % 

u samčekov. 
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Tabuľka 2 Počet prípadov LB vo vybraných okresoch Slovenska v rokoch 1997-2006 

OKRES/ROK 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Martin 0 1 2 4 1 5 3 1  1 

Ružomberok 4 1 1 5 3 1 6 5 5 5 

Lipt. Mikuláš    7 1 3 7 8 7 4 4 0 0 

Poprad 2 1 1 2 0 2 2 2 2 0 

Rim. Sobota 39 35 31 8 24 11 4 3   

  

Vo vegetačnom období v roku 2006 a 2007 bolo na lokalite Teplý vrch 

navlajkovaných počas 23 hodín 393 kliešťov Ixodes ricinus (195 nýmf a 198 imág). 

Priemerná RD bola 17,1 kliešťov za hodinu zberu. Kliešte sa na vegetácii nachádzali od 

marca do novembra s vrcholmi v júni (48 kliešťov/hodinu zberu) a v septembri (28 

kliešťov/hodinu zberu). V jarných mesiacoch v zberoch mierne prevládali dospelé štádiá 

kliešťa obyčajného, v lete a na jeseň prevládali nymfy. Infikovanosť kliešťov pôvodcom LB 

bola 23,5 %, z toho 41,6 % u nýmf, 33,3 % u samičiek a 25 % u samčekov. 

 

 
Obrázok 1 Výskyt prípadov KE v Slovenskej republike za rok 2005 

Diskusia 
Úloha kliešťov ako vektorov infekčných ochorení s prírodnou ohniskovosťou 

v posledných rokoch významne narastá. Vplyvom globálnych klimatických, ale aj 

hospodárskych a spoločenských zmien sa dramaticky rozširuje areál kliešťov, respektíve 
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narastá ich hustota v pôvodných oblastiach [2, 6, 10]. Zvyšuje sa počet ochorení 

zoonotického charakteru aj vďaka novším zisteniam, že niektoré choroboplodné zárodky, 

považované v minulosti výlučne za zvieracie, spôsobujú aj ochorenia ľudí. K týmto závažným 

ochoreniam patria infekcie, ktorých pôvodcovia dlhodobo prežívajú v prírodných ohniskách 

viac alebo menej dotknutých činnosťou človeka, kde hlavnú úlohu rezervoárových zvierat 

zohrávajú drobné cicavce a vtáky [2, 6]. 

 V sledovaných okresoch Slovenska bol výskyt KE v rokoch 1997-2006 pomerne nízky 

v porovnaní s okresmi severozápadného a východného Slovenska, kde sa vyskytuje väčšina 

prírodných ohnísk tohto vírusového ochorenia (obr. 1). V rozmedzí rokov 1974-2003 sa 

počet registrovaných ochorení v krajinách Európy zvýšil v priemere o 400% [9]. Podobne ako 

na území Slovenska a Čiech [11, 12], aj vo Švajčiarsku zaznamenali v dekáde posledných  

rokov zvýšenie počtu prírodných ohnísk KE z 88 v roku 2003 na 127 v roku 2005 [6].  

 Výskyt LB v sledovaných okresoch Slovenska podľa hlásení RÚVZ (obr. 2) poukazuje 

na cyklický charakter výskytu tohto ochorenia s vrcholmi v roku 1997, 1998, 2001 a 2006, 

ktorý zrejme koreluje s cyklickým chrakterom premorenia kliešťov [1, 8]. Vzostupný trend 

mala LB v sledovanom období v okrese Ružomberok, cyklický výskyt bol zaznamenaný 

v okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Poprad a Rimavská Sobota. 

V roku 2004 bol zistený relatívne početný výskyt kliešťov I. ricinus v podhorskej 

oblasti Liptovskej kotliny, porovnateľný s niektorými biotopmi v nižších nadmorských výškach 

[3, 13, 14].  Priemerná prevalencia kliešťov infikovaných B.burgdorferi s. l. bola 17,8%, čo je 

o niečo vyššia hodnota, ako bola zaznamenaná v tom istom roku v suburbánnom parku 

a rurálnej oblasti okolia Košíc [5] a v lokalite poľského mesta Gdaňsk na severe Poľska [14]. 

V lokalite Teplý vrch bola premorenosť kliešťov o niečo vyššia ako v oblasti podtatranskej 

kotliny. Najvyššia premorenosť bola zistená u nýmf, podobne ako u českých autorov, ktorý 

zaznamenali v roku 2004 v juhočeskom kraji 35 % infikovanosť kliešťov boréliami, pričom 

najviac boli infikované nymfy (70 %), potom samičky (15 %) a samčekovia (7 %) [5].  

Naše výsledky poukazujú na rastúci trend vo výskyte prípadov lymskej boreliózy 

v oblasti Podtatranskej kotliny na rozdiel od okresu Rimavská Sobota, kde mal počet 

hlásených prípadov mierne klesajúci charakter. Dôsledkom je zvyšujúca sa premorenosť 

kliešťov boréliami v podtatranskom regióne, ktorá je len o niečo nižšia ako v južnej časti 

stredného Slovenska.  

Výsledky dlhodobého sledovania výskytu LB na Slovensku podávajú prehľad o vývoji 

epidemiologickej situácie. Zvyšujúca sa chorobnosť na lymskú boreliózu v severných 

okresoch Slovenska a nálezy pôvodcu tohto ochorenia v kliešťoch na tomto území 

poukazujú na význam sledovania eko-epidemiologických markerov.  
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Obrázok 2 Výskyt prípadov LB v Slovenskej republike v rokoch 1997-2004 
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VÝSKYT ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM V KLIEŠŤOCH  IXODES  RICINUS Z 
VYBRANÝCH REGIÓNOV STREDNÉHO SLOVENSKA 

Víchová B., Nováková M., Majláthová V., Peťko B. 

Parazitologický ústav SAV, Košice 

 

Abstrakt 
Naša práca bola zameraná na detekciu baktérie Anaplasma phagocytophilum (A. 

phagocytophilum) v kliešťoch Ixodes ricinus. Tieto boli zbierané vlajkovaním vegetácie 

v rekreačných oblastiach Teplý Vrch a Kurinec v okrese Rimavská Sobota a na vybraných 

lokalitách územia a okolia mesta Ružomberok (Ivachnovský Luh, Malinô Brdo, Mních, 

Krkavá skala a Kalvária). 

Na detekciu A. phagocytophilum v kliešťoch sme v polymerázovej reťazovej reakcii 

(PCR) použili dvojicu primerov amplifikujúcich ~900 bp dlhý fragment génu msp4 kódujúceho 

povrchový proteín MSP4. 

Spolu sme vyšetrili  393 kliešťov I. ricinus z lokalít Teplý vrch a Kurinec, kde sme  

zaznamenali 1,5 % prevalenciu A. phagocytophilum. Vo vzorke 108 vyšetrených kliešťov 

z vybraných lokalít na území a v okolí mesta Ružomberok sme prítomnosť A. 

phagocytophilum zaznamenali v 4,6 %. V oboch prípadoch boli častejšie infikované dospelé 

kliešte ako nymfy.  

Prítomnosť DNA A. phagocytophilum sme zistili aj v krvi psov s klinickými príznakmi 

ochorenia a v tkanivách (koža, sval, pečeň) z rezervoárových hostiteľov (jelene, líšky, 

hlodavce a hmyzožravce), ktorí predstavujú dôležitý článok v cirkulácii patogéna v prírodnom 

ohnisku. 

 

Úvod 
Anaplasma phagocytophilum je gram-negatívna obligátne intracelulárna baktéria, 

patriaca do čeľade Anaplasmataceae, ktorej rast a rozmnožovanie prebieha vo vakuolách 

eukaryotických buniek hostiteľa. Prednostne napáda granulocyty. Tento patogénny 

mikroorganizmus pôsobuje závažné ochorenie ľudí, tzv. humánnu granulocytárnu 

anaplazmózu (HGA) a zvierat (granulocytárna anaplazmóza koní a psov). V akútnej fáze 

ochorenia formujú baktérie v cytoplazme napadnutej bunky tesné zhluky, tzv. moruly, ktoré 

sú detegovateľné svetelným mikroskopom (Rikihisa a kol., 1991) 

Na základe fylogenetických analýz génov pre 16S rRNA ako aj génov kódujúcich 

povrchové proteíny MSP u zástupcov rodu Ehrlichia, došlo k reorganizácii taxonomického 

zaradenia niektorých druhov. Ehrlichia phagocytophila, pôvodca ehrlichiózy dobytka spolu 

s pôvodcom ehrlichiózy koní Ehrlichia equi a pôvodcom humánnej granulocytárnej 
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ehrlichiózy, tzv. HGE agens boli zaradení do nového druhu s názvom Anaplasma 

phagocytophilum (Dumler a kol., 2001). 
Tak ako väčšina kliešťami prenášaných patogénov, aj anaplazmy majú vo svojom 

vývinovom cykle hostiteľa zo skupiny bezstavovcov (vektor) a zo skupiny stavovcov 

(kompetentní aj nekompetentní rezervoároví hostitelia). Vektormi anaplaziem sú ixodové 

kliešte. V Európe je to Ixodes ricinus (Parola a kol., 1998), v Severnej Amerike je prenášaná 

kliešťami I. scapularis (Des a kol., 2001) a I. pacificus (Richter a kol., 1996), v Ázii I. 

persulcatus. V závislosti od geografickej lokalizácie, prítomnosti kompetentných vektorov 

a dostupnosti rezervoárových hostiteľov sa prevalencia pohybuje v rozmedzí od 0,4 % do 

66,7 % (Blanco a Oteo, 2002). V Európe bola metódou PCR DNA patogéna detegovaná vo 

viacerých druhoch cicavcov. 

Po nasatí kliešťom sa anaplazmy zdržujú v čreve len krátky čas, hneď prechádzajú 

do slinných žliaz, kde sa množia (Telford a kol., 1996; Das a kol., 1998). Na prenos patogéna 

po zahájení cicania je teda potrebný pomerne krátky čas, menej ako 30 hodín (Das a kol., 

1998). Inkubačná doba ochorenia je 1-3 týždne. V niektorých prípadoch môže infekcia 

prebiehať inaparentne. Ak je sprevádzaná klinickými prejavmi, ide väčšinou o nešpecifické 

príznaky pripomínajúce chrípku. Veľmi častá je horúčka, triaška, nechutenstvo, krvácania, 

neurologické príznaky a pod. Ochorenie je spojené aj s hematologickými a biochemickými 

zmenami v organizme. Letálny priebeh má len zriedkavo, väčšinou v spojení s oportúnnymi 

infekciami, ktoré negatívne vplývajú na imunitu organizmu (Stuen, 2007). Pri nižších dávkach 

je patogén likvidovaný vrodenými obrannými mechanizmami (Rikihisa a kol., 1987). 

 

Materiál a metódy 
Počas vegetačného obdobia rokov 2006 a 2007 boli zbierané kliešťe vlajkovaním 

vegetácie v rekreačných oblastiach Teplý Vrch a v okolí vodnej nádrže Kurinec v okrese 

Rimavská Sobota a na vybraných lokalitách územia a okolia mesta Ružomberok 

(Ivachnovský Luh, Kalvária, Mních, Krkavá skala a Malinô Brdo).  

Lokalita Teplý vrch leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, na nive v 

doline rieky Blh. Rozšírené sú tu dubové lesy s aklimatizovanými cudzokrajnými drevinami. 

Podobne ako aj v okolí nádrže Kurinec, prevláda tu teplá, mierne vlhká klíma s priemernými 

ročnými teplotami + 18 °C v letných mesiacoch a - 3 °C v zimnom období. Priemerné ročné 

zrážky sa pohybujú na úrovni 600-700 mm.   

Vybrané lokality na území mesta Ružomberok patria do podhorskej oblasti Liptovskej 

kotliny. Sú to oblasti s nadmorskou výškou od 500 do 1000 m.n.m., orientované na všetky 

štyri svetové strany. Klimaticky spadajú do mierne teplej až mierne chladnej a vlhkej oblasti 

s chladnou zimou, priemernými teplotami v letných mesiacoch + 10 až +16 °C a - 5 až - 9 °C 

v zimných. Ročný úhrn zrážok je 700-800 mm. Najnižšie je položená lokalita Ivachnovský 
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Luh, približne 495-500 m.n.m. a v najvyššej nadmorskej výške sa nachádza lokalita Malinô 

Brdo, 950-1000 m.n.m. Okrem lokality Ivachnovský Luh, ktorý je najvyššie položeným 

lužným lesom na Slovensku s rozlohou cca 10 ha, boli kliešte zbierané väčšinou na lúkach 

a pasienkoch oviec na okraji zmiešaných lesov. Prevládajú tu dreviny ako borovica lesná, 

smrek obyčajný, jedľa biela, smrekovec opadavý, lipa veľkolistá, buk lesný, ale prítomné sú 

aj krovinaté porasty.  

Kliešťe boli bezprostredne po zbere fixované v 70 % etanole až do izolácie 

DNA. Následne boli determinované do druhov a vývinových štádií podľa Siudu (1993). Pred 

izoláciou DNA boli vysušené na vzduchu pri izbovej teplote a jednotlivo pokrájané sterilným 

skalpelom. DNA bola izolovaná metódou alkalickej hydrolýzy s použitím 1,25 % roztoku 

amoniaku a až do PCR amplifikácie uskladnená pri teplote -20 °C (Rijpkema a kol., 1996). 

Pre dôkaz prítomnosti DNA patogénnej A. phagocytophilum sme pomocou dvojice primerov 

MSPAP5 (5´ATG-AAT-TAC-AGA-GAA-TTG-CTT-GTA-GG3´) a MSP4AP3 (5´TTA-ATT-

GAA-AGC-AAA-TCT-TGC-TCC-TAT-G 3´) amplifikovali 849 bp dlhý fragment génu msp4 

kódujúceho povrchový proteín MSP4 (de la Fuente, 2005). 

Na prípravu PCR mixu sme použili MasterTaq DNA polymerase kit (Eppendorf AG, 

Hamburg, Germany) s obsahom 10,4 µl deionizovanej vody, 5 µl 5x TaqMaster PCR 

enhancer, 2,5 µl 10x Taq Buffer (s 15 mmol/L Mg 2+ ), 1,5 µl 25 mmol/L Mg (OAc)2 , 0,1 µl 

Taq DNA polymeráza (5 U/µl), 0,5 µl dNTP mix (10 mmol/L) (Fermentas, Vilnius, Lithuania) 

a 1,25 µl oboch primerov na jednu vzorku. K 22,5 µl PCR mixu sme pridávali 2,5 µl 

templátovej DNA. V PCR reakcii bola zakaždým použitá pozitívna kontrola s 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 
Na prítomnosť A. phagocytophilum bolo PCR reakciou vyšetrených 393 kliešťov 

Ixodes ricinus (126 samíc, 72 samcov a 195 nýmf) z lokality Teplý vrch a Kurinec. Pozitívne 

boli 4 samice (3,1 %), 1 samec (1,3 %) a 1 nymfa (1,3 %). Celková prevalencia anaplaziem 

na sledovanom území predstavovala 1,5 %. Časť kliešťov zbieraných na týchto lokalitách 

bola predbežne vyšetrená aj na prítomnosť borélií z komplexu Borrelia burgdorferi sensu 

lato. Zaznamenali sme 23,5 % prevalenciu vo vzorke 50 vyšetrených kliešťov. Sú to zatiaľ 

len predbežné čiastkové výsledky,  je potrebná následná PCR-RFLP typizácia jednotlivých 

genospecies v rámci komplexu. Vo vzorke 108 kliešťov Ixodes ricinus (27 samíc, 33 samcov 

a 48 nýmf) zozbieraných vlajkovaním vegetácie na vybraných lokalitách mesta Ružomberok 
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sme A. phagocytophilum detekovali v piatich kliešťoch. Celková prevalencia teda predstavuje 

4,6 %. Pozitívne boli 2 samice (7,4 %), 2 samce (7,4 %) a jedna nymfa (2,0 %). 

 

Tabuľka 1 Prevalencia A. phagocytophilum  v kliešťoch Ixodes ricinus z lokalít okresu 

Rimavská Sobota  a  mesta Ružomberok. 

Počet vyšetrených kliešťov 
A. phagocytophilum 

pozit. ( %) 
Vývojové 

štádium 
R. Sobota Ružomberok R. Sobota Ružomberok 

Samice 126 27 4 (3,1) 2 (7,4) 

Samce 72 33 1 (1,3) 2 (7,4) 

Nymfy 195 48 1 (1,3) 1 (2,0) 

Spolu 393 108 6 (1,5) 5 (4,6) 

 

Diskusia a záver 
I. ricinus je najrozšírenejším kliešťom na území Slovenska. Preferuje listnaté, dubovo-

hrabové a zmiešané lesy s bohatým podrastom, háje, lúky a pasienky v nadmorskej výške 

600-800 m.n.m. Vplyvom klimatických zmien, globálneho otepľovania a zásahov človeka do 

životného prostredia v oblastiach mierneho podnebného pásma strednej Európy sa však 

hranica jeho výskytu posúva nad 1000 m.n.m. (Daniel a kol., 2005, Materna a kol., 2005, 

Bullová a kol., 2007). Kliešťe I. ricinus sú vektormi širokého spektra rôznych patogénov. 

Ochorenia spôsobené baktériami, jednobunkovcami a vírusmi, ktoré prenášajú sú 

celosvetovým medicínskym a veterinárnym problémom. Na Slovensku je výskyt A. 

phagocytophilum zmapovaný zatiaľ len čiastočne. V kliešťoch I. ricinus v  prírodných 

ohniskách na území juhozápadného Slovenska A. phagocytophilum po prvý krát detegovali 

Špitálska a Kociánová (2002). Na území Východného Slovenska v prímestskom parku 

v Košiciach, zisťovali prítomnosť a prevalenciu anaplaziem v kliešťoch I. ricinus Derdáková 

a kol. (2003). V tejto mierne teplej a vlhkej oblasti zaznamenali 13,3 % prevalenciu A. 

phagocytophilum. Derdáková použila na detekciu A. phagocytophilum primery EHR 747 

a EHR 521 amplifikujúce 247 bp dlhý fragment  16S rRNA. Zistená vysoká prevalencia A. 

phagocytophilum  v tejto oblasti súvisí so skutočnosťou, že spomínané primery zachytávajú 

aj iné, nepatogénne druhy z čeľade Anaplasmataceae.  

V našej práci sme sa snažili o priamu detekciu tejto baktérie molekulárnymi 

metódami, v kliešťoch vlajkovaných na turisticky atraktívnych lokalitách na severe a juhu 

stredného Slovenska. Porovnávali sme lokality s rozdielnymi klimatickými charakteristikami. 

Teplé, nižšie položené južné oblasti v okolí Rimavskej Soboty s chladnejšími podhorskými až 

horskými oblasťami v okolí Ružomberka. Na detekciu A. phagocytophilum sme použili 

primery amplifikujúce 849 bp dlhý fragment génu p44 kódujúceho povrchový MSP4 proteín, 
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ktorý je špecifický len pre patogénnu A. phagocytophilum. Prekvapujúco sme zaznamenali 

nižšiu, 1,5 % prevalenciu A. phagocytophilum v kliešťoch z teplých oblastí (Teplý vrch 

a Kurinec) oproti 4,6 % prevalencii v kliešťoch zbieraných v chladnejších podmienkach 

Liptovskej kotliny.  

Okrem potvrdenia prítomnosti patogénnej A. phagocytophilum sme sa snažili 

poukázať na skutočnosť, že kliešťe sa posúvajú do vyšších nadmorských výšok, kde sa 

vplyvom globálnych klimatických zmien postupne vytvárajú vhodné podmienky pre ich 

prežívanie. 

Lokality na ktorých boli kliešťe I. ricinus nazbierané patria k často navštevovaným 

turistickým oblastiam na Slovensku. Dôkaz prítomnosti A. phagocytophilum poukazuje na to, 

že tieto oblasti majú charakter prírodných ohnísk, kde cirkuláciu patogénov zabezpečujú 

kliešťe I. ricinus a kompetentní rezervoároví hostitelia.  

Mapovanie výskytu a rozšírenia pôvodcov kliešťami prenášaných ochorení má 

značný epidemiologický význam. Prevalencia patogénov sa líši medzi jednotlivými lokalitami 

v závislosti od ich geografickej polohy, klimatických pomerov, prítomnosti vektorov a 

dostupnosti hostiteľov, ako aj daľších faktorov, ktoré vplývajú na vznik a udržiavanie 

prírodného ohniska v danej oblasti. Prevalencie infekcie v kliešťoch však môžu vplyvom 

rôznych faktorov kolísať aj v rámci jednej sledovanej  lokality počas roka. Údaje o prítomnosti 

A. phagocytophilum na území Slovenska umožnia humánnym aj veterinárnym lekárom 

opierať sa o tieto poznatky, čo následne uľahčí diferenciálnu diagnostiku ochorení 

s anamnézou pricicania kliešťa po návšteve lokality, kde už bola cirkulácia patogénnych 

mikroorganizmov potvrdená.  
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SLEDOVANIE SEZÓNNEJ A CIRKADIÁNNEJ AKTIVITY IXODES RICINUS V 
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Úvod a formulácia cieľa  

 Celé dianie dynamiky populácie má systémový charakter, v ktorom na seba navzájom 

pôsobia zložky živého a neživého prostredia. Externé (pasienkové) druhy kliešťov napádajú 

širokú škálu hostiteľov, avšak ich hustota a výskyt je podriadená výkyvom vonkajších 

prírodných podmienok. Tieto určujú ich schopnosť prežiť a množiť sa v danom prostredí. 

Kliešte sa vyvinuli súčasne so svojimi hostiteľmi a prispôsobili sa vonkajšiemu prostrediu ako 

aj mikroprostrediu, v ktorom hostiteľ pôsobí. Sezónna aktivita kliešťa obyčajného Ixodes 

ricinus  v Strednej Európe má spravidla bimodálny model. Kliešte aktívne vyhľadávajú 

hostiteľov v dobe, keď nie sú vystavené nepriaznivým podmienkam. V podmienkach strednej 

Európy to je najmä jarné a jesenné obdobie. Limitujúcim faktorom jeho výskytu je prítomnosť 

vhodných hostiteľov a vhodné klimatické podmienky, hlavne vzdušná vlhkosť a teplotné 

rozmedzie od 5 °C až 7 °C do 32 °C [1]. Vysoká denzita výskytu Ixodes ricinus na niektorých 

miestach dáva predpoklad expozície človeka i domových zvierat touto infekciou [1, 2].  

 Zmena globálnych podmienok v prostredí ako aj absencia výskumu výskytu Ixodes 

ricinus v severných regiónoch Slovenska boli dôvody k prácam v terénnych podmienkach 

Liptovskej kotliny. Cieľom bolo sledovať sezónnu a cirkadiánnu (dennú) dynamiku výskytu 

Ixodes ricinus v modelových lokalitách Kľačno a Mních. Práca je zameraná hlavne na faktory 

ovplyvňujúce výskyt kliešťov a to na priemernú teplotu, relatívnu vlhkosť vzduchu. Ďalej na 

dynamiku populácie: fluktuáciu hustoty kliešťov vplyvom klimatických zmien v sezóne, 

rozdelenie populácie na území v závislosti od štruktúry a  druhu vegetácie, vzťahy medzi 

jedincami v populácii.  

 

Materiál a metódy 
 Zber kliešťov bol uskutočnený metódou vlajkovania vegetácie pomocou bielej 

menčestrovej látky s rozmermi 100 x 70  cm. Monitorovanie sezónnej a cirkadiánnej aktivity 

sme vykonávali raz za dva týždne trikrát do dňa po dobu jednej hodiny a to ráno (od 06.00 

do 09.00 h), napoludnie (od 10.00 do 15.00 h) a večer (od 16.00 do 20.30 h). Relatívna 

denzita (RD) Ixodes ricinus na vegetácii bola vyjadrená počtom nazbieraných kliešťov na 

jednu vlajku za hodinu, čo predstavuje plochu cca 600-800m2 [2]. 

Modelové územie predstavuje podhorská oblasť Liptovskej kotliny v okolí 

Ružomberka. Klimaticky spadá do mierne teplého a vlhkého okrsku s chladnou zimou. 
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Priemerná  ročná teplota je 6 °C (v januári -5 až  -9 °C, v júli 10 až 16 °C). Ročný úhrn 

zrážok je 700-800 mm. Najväčšie množstvo zrážok spadne prevažne v júli, najmenšie vo 

februári. Modelovými lokalitami boli dve lokality s rozdielnou nadmorskou výškou a 

vegetáciou.  

Mních: pasienky oviec severne od Ružomberka (695-700 m n. m.), v bezprostrednej blízkosti 

sa nachádza salaš so sezónnym chovom oviec. Lokalita zberu kliešťov Ixodes ricinus sa 

nachádza na severnom svahu. Vegetáciu tvoria lúky a kroviny v podraste zmiešaného lesa 

(smrekovec opadavý, smrek obyčajný, buk lesný, borovica čierna, breza, jarabina vtáčia, 

lieska obyčajná). 

Kľačno: synantropný biotop neďaleko sídliska, orientovaný západne (496– 530 m. n. m.). 

Lokalita je ohraničená pásom smrekového lesa s prímesou iných drevín (agát, hrab, breza, 

lieska), krovinami a trávovým porastom.  

 

Výsledky  a diskusia 
1. Sezónna dynamika 

 Pomocou vyššie uvedenej metódy sme v lokalite Mních, v období  apríl 2005 -  máj 

2006 počas 49 hodín zberu navlajkovali na vegetácii 3219 jedincov Ixodes ricinus v štádiu 

imág (samcov a samičky) a druhého vývinového štádia - nymfy (RD 66 kliešťov na hodinu 

zberu). Kliešte v štádiu larvy sme nepočítali, iba registrovali ich maximálny výskyt, ktorý bol 

najmä v máji a júni 2005. Na vlajke ich bolo niekoľko stoviek kusov. V jeseni 2005 početnosť 

lariev už nebola taká výrazná. 

 Graf č.1 nám ukazuje, že v lokalite Mních sa zachováva dvojvrcholový (bimodálny) 

priebeh aktivity kliešťa Ixodes ricinus, typický pre strednú Európu. Prvý výrazný vrchol 

nastáva v mesiacoch apríl až jún (RD 84 -128/hodina zberu), v júli  klesá (RD 19/hodina 

zberu). Uprostred leta 2005 je výskyt kliešťa  minimálny. Príčina však nebola v letných 

horúčavách, ako uvádzajú autori  [3], [4], ale v nadmernom počte zrážok počas letných 

mesiacov. Zbery uskutočnené v auguste 2005 boli vykonávané v daždivom počasí. Vlajka sa 

rýchlo zmáčala a počty nazberaných jedincov boli nízke. Druhý vrchol dosahuje krivka 

v mesiacoch september až november (RD 21/hodina zberu), nie je však už tak výrazný ako 

na jar. Po zime opäť vzrastá početnosť výskytu už začiatkom apríla 2006 a pretrváva  do 

júna. 
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Graf 1 Sezónna aktivita Ixodes ricinus, lokalita Mních 

  

V období mája 2005 - jún 2006 bol zisťovaný výskyt kliešťov Ixodes ricinus v 

lokalite Kľačno (Graf č. 2). Uskutočnilo sa 15 zberov v 2-3 týždenných intervaloch, 

v závislosti od klimatických podmienok. Počas 14 hodín zberu bolo  navlajkovaných 545 

jedincov všetkých vývinových štádií. Relatívna denzita predstavovala 38,9 jedincov na 

hodinu zberu. Sezónne najvyššia relatívna denzita bola zistená máji 2005 82 jedincov/hodinu 

zberu.  Sezónna dynamika sa javí dvojvrcholová s výraznejšou aktivitou v jarnej sezóne. 

Sezónna dynamika na Kľačne

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

zbery

po
če

tn
os
ť 

ki
eš
ťo

v

suma kliešťov

 
Graf 2 Sezónna aktivita Ixodes ricinus, lokalita Kľačno   

(rok 2005: 1-27.05, 2-17.06, 3-29.06, 4-15.07, 5-03.08, 6-25.08, 7-09.09, 8-22.09, 9-06.10, 

10-20.10, 11-07.11, rok 2006 11-20.04, 12-05.05, 13-27.05, 14-18.06  ) 

 

 Zaujímavé je porovnanie denzity dospelcov na obidvoch lokalitách. Denzita 

dospelých štádií počas jednej sezóny na lokalite Kľačno predstavuje 32,2 jedincov na jednu 

hodinu zberu, na Mníchu je denzita dospelých kliešťov 13,3 jedincov na hodinu zberu. Je to 

takmer tretina z početnosti na Kľačne. Avšak zásadný rozdiel je v pomere počtu dospelých 

a nedospelých štádií. Na lokalite Kľačno bol v ktoromkoľvek období počas skúmanej sezóny 

počet aktívnych imág podstatne vyšší, než počet aktívnych nýmf. Celkový pomer dospelcov 

a nýmf v sezóne bol 8,8:1 (484 imág a 55 nýmf). Na lokalite Mních bol tento pomer opačný, 

1:3,3 (650 dospelcov a 2173 nýmf).  

Sledovanie sezónnej aktivity kliešťa obyčajného
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 Výskyt kliešťov na Mníchu bol porovnávaný s abiotickými faktormi: mesačným 

priemerom zrážok a denných teplôt. Údaje poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav, 

odbor Meteorológie a klimatológie v Banskej Bystrici.  Aktivita kliešťa dosahovala maximá pri 

75 až 100 mm zrážok v priemere za mesiac. Po stúpnutí množstva zrážok na 100 mm 

početnosť kliešťov výrazne klesala. Počas vlhkého leta v roku 2005 boli zistené najmenšie 

hodnoty výskytu Ixodes ricinus, ak neberieme do úvahy aj zimné mesiace. Rýchly nárast 

početnosti na jar 2006 mal skôr súvis s dostatkom vlahy z roztopeného snehu ako 

s množstvom zrážok, ktoré v mesačnom priemere dosahovali len 55 až 65 mm. Pri vzostupe 

mesačného priemeru zrážok nad 80 mm výrazne stúpla aj početnosť kliešťov po 

predchádzajúcom poklese. 

 Maximum kliešťov sa vyskytoval pri mesačnom priemere denných teplôt 15 až 20 °C. 

Aj keď sa priemerná teplota počas letných mesiacoch udržiavala v tomto rozsahu, aktivita 

kliešťov bola obmedzená kvôli zvýšenému množstvu zrážok a tým neprimeranej vlhkosti. 

Výskyt kliešťov bol zaznamenaný aj pri mesačných priemeroch denných teplôt od 10 do  

15 °C, aj keď už nie v takom množstve ako pri životnom optime kliešťov. Na jar 2006 bola 

aktivita kliešťov opäť výrazná, aj keď boli priemerné teploty nižšie. 

 Aj v lokalite Kľačno bola potvrdená závislosť medzi vzostupom teploty a výskytom 

Ixodes ricinus. 

 

2. Cirkadiánna dynamika 

 V cirkadiánnej aktivite sledovanej v lokalite Mních (Graf c. 3) najväčšie rozdiely boli 

zaznamenané v jarnom a začiatkom letného obdobia  2005, aj niekoľko desiatok kusov, čo 

môže byť zapríčinené rannými poklesmi teploty. Od augusta do októbra neboli v počte 

aktívnych kliešťov v jednotlivých fázach dňa výrazné rozdiely. Táto konštantnosť môže byť 

zapríčinená vplyvom mikroklímy, ktorú vytvára vegetácia v lokalite, aj nízkou početnosťou 

kliešťov v letnom období. Zmiešaný les dostatočne tlmí extrémy teploty, ktoré sa vyskytujú 

mimo jeho areál. Zatiaľ čo v jarných mesiacoch sa na lúkach v okolí lesa vyskytovala zrána 

na tráve srieň, vo vnútri lesíka tomu tak nebolo. Vegetácia tu bola zarosená, no netvorili sa 

na nej ľadové kryštáliky. V lete lesík poskytoval tieň a ochranu pred priamym slnečným 

svitom, bránil tak stratám vlhkosti a prehrievaniu zemského povrchu. Týmto spôsobom 

prispievala vegetácia k vytváraniu vhodných životných podmienok nielen pre kliešte ale aj 

pre iné živočíchy, ktorých krv im môže slúžiť ako potrava. Orientácia lokality na sever taktiež 

prispievala k tomu, aby bola udržiavaná vlhkosť a primeraná teplota. Zároveň sa tu vytvorili 

prijateľné podmienky pre rast vegetácie vhodnej  pre vhodnú mikroklímu pre kliešte. Celá 

juhovýchodná až západná strana je porastená monokultúrou borovíc, ktorým vyhovujú 

suchšie podmienky, prevládajúce na tejto strane svahu. Pri niekoľkých skúšobných zberoch 

nebol v borovicovom lese nájdený ani jeden kliešť. 
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Sledovanie cirkadiánnej aktivity kliešťa obyčajného
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Graf 3 Cirkadiánna aktivita Ixodes ricinus, lokalita Mních 

 

 Pri pozorovaní celodennej aktivity lariev kliešťa Ixodes ricinus bolo zistené, že larvičky 

unikajú pred priamym slnečnými lúčmi, akonáhle okolitá teplota je vyššia než 15 °C. 

Najaktívnejšie sa javili pri teplote vyššej než 12 °C, a to najmä tesne pred západom slnka. 

Keď teplota okolia klesla pod 10 °C a blížila sa k 8 °C, bolo pozorované ako sa larvičky 

zhlukovali do maličkých chuchvalčekov na spodnej strane listov trávy. Pri zvýšení teploty boli 

aktívnejšie a napádali hostiteľa  [4]. 

 

Záver 
 V Strednej Európe aktivita dospelých kliešťov Ixodes ricinus má sezónny – bimodálny 

model aktivity, ktorý súvisí s ich životným cyklom a sezónnymi zmenami prírodných 

podmienok a dostupnosťou hostiteľov. Jarná aktivita dospelých kliešťov sa začína pomerne 

skoro, len 1 – 2 týždne po roztopení snehu. Hlavný vrchol aktivity sa objavuje v apríli – júni 

a menší  v septembri – októbri. Poslední aktívni jedinci môžu byť nájdení v novembri. Nymfy 

majú veľmi podobný model sezónneho výskytu. [5].  

Sezónna dynamika v modelových  lokalitách  Mních a Kľačno v Liptovskej kotline 

poukazuje na stredouerópsky bimodálny model s hlavným vrcholom v máji a sekundárnym 

výskytom koncom augusta a v septembri. Výška vegetácie pravdepodobne ovplyvnňuje aj 

výskyt jednotlivých vývinových štádií Ixodes ricinus [6]. V lokalite Kľačno, kde prevláda 

trávnatá vyššia vegatácia, prevládali dospelé kliešte (88,8 %), zatiaľ čo na Mníchu, pre ktorý 

je typická lesná hrabanka a nízky porast vegetácie, bol častejší výskyt nýmf (67 %). 

 Z pozorovaní vyplynulo, že kliešte sú aktívne v tej časti dňa, v ktorej sa vyskytujú pre 

nich najpriaznivejšie životné podmienky (18 – 25 °C a 80 % vlhkosť). V rámci celoročnej 

aktivity kliešťov dochádza k jej dennému kolísaniu hlavne vplyvom poveternostných faktorov  

[7]. Zistili sme podobný vplyv na sezónnu dynamiku Ixodes ricinus v lokalite Mních. 

Maximum kliešťov sa vyskytoval pri mesačnom priemere denných teplôt 15 až 20 ° a  75 až 

100 mm zrážok za mesiac v priemere.  
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 Kliešte ako ektoparazity ľudí a domácich zvierat spôsobujú veľké problémy 

v humánnej aj veterinárnej medicíne. Sú významnými vektormi širokého spektra 

patogénnych oragnizmov. Vysoká denzita kliešťov na lokalitách Liptovskej kotliny dáva 

predpoklad expozície človeka. Čím dlhší čas prejde od prichytenia parazita do odstránenia, 

tým je väčšie riziko, že sa človek nakazí, ak bol kliešť vektorom ochorenia. Nešpecifickou 

prevenciou kliešťami prenášaných ochorení je vyhýbanie sa miestam zaklieštenia nie len 

v čase ich najväčšej početnosti. To predpokladá poznanie rizikových miest výskytu a období 

aktivity počas roka, keď je veľká pravdepodobnosť stretnutia sa s kliešťom.   
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VERTIKÁLNE ROZŠÍRENIE KLIEŠŤOV IXODES RICINUS FATRANSKO-TATRANSKEJ 
OBLASTI SLOVENSKA – PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY 

Bullová E.1, Lukáň M.2, Peťko B.1 
1Parazitologický ústav SAV, Košice 

2Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina 

 

Abstrakt 
Vzhľadom na súčasné klimatické zmeny sa čoraz častejšie vynárajú otázky súvisiace 

so šírením ixodových kliešťov do vyšších nadmorských výšok s čím je spojené aj riziko 

zvýšeného výskytu kliešťami prenášaných nákaz. Na území bývalého Československa bola 

v 60-tych až 80-tych rokoch minulého storočia zistená horná hranica rozšírenia kliešťa 

obyčajného (Ixodes ricinus) do nadmorskej výšky 600-800 m. Naša štúdia bola zameraná na 

zistenie súčasného vertikálneho rozšírenia kliešťa obyčajného na území Slovenska, 

respektíve zmien v rozšírení. Horná hranica rozšírenia kliešťov I. ricinus bola zistená 

v oblasti Chočské vrchy a Veľká Fatra do nadmorskej výšky 1 230 m. Táto výšková hranica 

korešponduje aj s inými oblasťami Slovenska, ktoré boli na prítomnosť kliešťov vo vyšších 

nadmorských výškach monitorované. Zároveň sme zaznamenali aj nárast hustoty kliešťov v 

podhorských kotlinách tejto časti Slovenska.  

 
Úvod 

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) je najznámejší druh kliešťa v Európe (Gern, 2005) a 

po komároch druhý najvýznamnejší prenášač pôvodcov infekčných ochorení na svete. 

Ixodové kliešte sú trojhostiteľské, obligátne, hematofágne parazity s nízkou hostiteľskou 

špecifickosťou,  schopné prenášať široké spektrum patogénov. Medzi najvýznamnejšie patrí 

vírus kliešťovej encefalitídy, spirochéty komplexu Borrelia burgdorferi s.l. a k novo sa 

vynárajúcim ochoreniam tzv. „emerging diseases“ prenášaným kliešťami patrí granulocytárna 

ehrlichióza/ anaplazmóza. Ich cirkuláciu v prírodnom ohnisku zabezpečujú kliešte I. ricinus 

a kompetentní rezervoároví hostitelia. Za posledne roky bol v oblastiach mierneho 

podnebného pásma zaznamenaný posun hranice vertikálneho rozšírenia kliešťa obyčajného. 

Vo všeobecnosti prítomnosť I. ricinus v prírode závisí od zemepisnej šírky ako aj od lokálnej 

klímy. Severná hranica (do 63˚severnej šírky) ich rozšírenia sa pohybuje v nadmorskej výške 

hraničiacej s hladinou mora. V južnejších častiach Európy bolo jeho vertikálne rozšírenie 

pred tridsiatimi rokmi na úrovni okolo 1 200 m n.m. (Aeschlimann, 1972), v súčasnosti sa  

bežne vyskytuje aj v nadmorskej výške nad 1 300 metrov, aj keď nad touto hranicou sa 

hustota výskytu výrazne znižuje (Rizzoli a kol., 2002). V bývalej Juhoslávii bol už 

v šesťdesiatych rokoch výskyt kliešťa obyčajného zaznamenaný v nadmorských výškach  

1 800 – 2 000 m (Rosický a kol., 1961), v Rumunsku nad 1 600 m (Feider, 1965). V strednej 
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Európe, konkrétne v bývalom Československu bola pozornosť na rozšírenie kliešťa 

obyčajného sústredená v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia po tom, čo sa v 

Rožňave v roku 1951 vyskytla epidémia kliešťovej encefalitídy (Rosický a kol., 1957). V tom 

čase bola horná hranica rozšírenia kliešťa obyčajného zistená v nadmorskej výške 700 – 750 

m (Černý a kol., 1965) v Čechách a 600 – 800 m (Rosický a kol., 1983) na Slovensku. 

V rozmedzí týchto rokov neboli zaznamenané zmeny v distribúcii kliešťov a táto nadmorská 

výška bola pokladaná za horný limit výskytu kliešťami prenášaných nákaz. Keď sa v 90-tych 

rokoch minulého storočia objavili prípady kliešťovej encefalitídy a lymskej boreliózy 

v horských  oblastiach, pozornosť sa opäť sústredila na kliešte a príčiny zmien ich rozšírenia. 

Nové práce uvádzajú zmeny v distribúcii kliešťa obyčajného a vertikálny posun na území 

Českej republiky (Daniel a kol., 2005; Materna a kol., 2005) do nadmorskej výšky 1 250 m,  

s čím súvisí aj zvýšený výskyt kliešťami prenášaných nákaz. Naša štúdia bola zameraná na 

zistenie súčasného vertikálneho rozšírenia kliešťa obyčajného na území Slovenska, 

respektíve zmien v jeho vertikálnom rozšírení. 

 
Materiál a metódy 

Charakteristika územia  

Územie dolného Liptova sa rozprestiera v západnej časti Liptovskej kotliny a patrí k 

severnejšie položeným regiónom Slovenska, pričom pohoria ohraničujúce dolný Liptov (na 

severe Chočské vrchy, na západe Veľká Fatra, na juhu Nízke Tatry) tvoria prirodzenú hradbu 

od regiónov Oravy, Turca a Horehronia. Z hľadiska geomorfologických jednotiek patrí územie 

do provincie Západné Karpaty a do subprovincie Vnútorné Západné Karpaty. Vertikálne je 

členené na pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny. Vrcholy pohorí sa pohybujú prevažne v 

pásme vegetačného stupňa zmiešaných a ihličnatých lesov.  

Liptovská kotlina patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s mierne teplou a vlhkou 

klímou a s chladnou až studenou zimou. Priemerná júlová teplota ≥ 16 °C. Pohoria Veľká 

Fatra a  Chočské vrchy patria do chladnej klimatickej oblasti s  priemernou júlovou teplotou  

≥ 10 °C < 16 °C v závislosti od nadmorskej výšky a vyznačujú sa vysokou vlhkosťou. 

Spoločenstvo západokarpatskej fauny je druhovo rozmanité s veľkým počtom malých 

a stredne veľkých stavovcov. Celé územie je turisticky atraktívne. 

Charakteristika modelových lokalít  

Veľká Fatra (430 – 1 592 m n. m.) je rozľahlé vysoké pohorie centrálnych Západných 

Karpát, členité, lesnaté a málo osídlené. V tejto oblasti, pri obci Vlkolínec, sa nachádza 

modelová lokalita Bobrovník (1 053 m n. m.). Vďaka členitému reliéfu a pestrému 

geologickému podkladu sa vo Veľkej Fatre zachovali rastlinné spoločenstvá z rozličných 

období postglaciálneho vývoja. Medzi najrozšírenejšie lesné ekosystémy v nižších polohách 

patria bukové a bukovo jedľové lesy (Dentario glandulosae Fagetum) so zastúpením Fagus 
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sylvatica, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Abies alba, Dentaria glandulosa, vo vyšších 

polohách sú to smrekovo borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá (Erico – Pinion, 

Seslerio – Astrion) so zastúpením Pinus sylvestris, Picea abies, Larix decidua. Významné 

zastúpenie majú horské pasienky a lúky, viaceré typy okrajových stanovíšť (ekotonov) a 

skaly s vápencovými borinami. Na území Veľkej Fatry prevažujú horské druhy živočíchov 

západokarpatskej fauny. V hojnom počte je zastúpená jelenia zver a drobné zemné cicavce.

 Pohorie Chočské vrchy (449m – 1 611 m n. m.) sa vyznačuje vysokou lesnatosťou a 

pestrosťou západokarpatskej fauny a flóry. Nachádzajú sa tu modelové lokality Predný Choč, 

sedlo Spuštiak, Kýčera. Podcelok Choča kulminuje Veľkým Chočom (1 611m n. m.), čo je 

najvyšší bod celého pohoria. V pohorí sa zachovali praveké boriny a lesy charakteru pralesa. 

Prevažujú tu horské a vysokohorské druhy rastlín. Vegetačný pokryv nižších polôh tvoria 

podobne ako vo Veľkej Fatre prevažne bukové a jedľovo–bukové lesy (Dentario glandulosae 

Fagetum), vo vyšších polohách sú to smrekovo borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá 

(Erico – Pinion, Seslerio – Astrion). V horských oblastiach sú lesné ekosystémy tvorené 

prevažne smrekovými lesmi čučoriedkovými (Vaccinio – Piceenion) a v najvyšších polohách 

sú to subalpínske kosodrevinové spoločenstvá. Na okrajoch územia v jeho odlesnenej časti 

sa nachádzajú podhorské lúky, pastviny, polia a rozptýlené urbánne biotopy, ktoré poskytujú 

vhodné podmienky pre drobné hlodavce. V hojnom počte tu žije jelenia, srnčia a diviačia 

zver. Modelová lokalita Mních (480 - 660 m n.m.) patrí do podhoria Chočských vrchov, 

nachádza sa na ich južnom okraji, v severnej časti meste Ružomberok s vegetačným 

pokryvom tvoreným prevažne Laryx decidua, Pinus nigra, Betula pendula, Sorbus aucuparia. 

V blízkosti sa nachádza salaš. 

Zber údajov 

V rokoch 2006 – 2007 boli zbierané kliešte I. ricinus metódou vlajkovania na vegetácii 

a na lesnej hrabanke svetlou flanelovou vlajkou veľkosti 1x1m, štandardizovanej pre 6.RP 

EDEN. Počas zberov bola zaznamenávaná teplota a relatívna vlhkosť vzduchu 

s použitím záznamového merača teploty a vlhkosti Dallas  iButton DS1923, presná poloha 

lokalít pomocou GPS Garmin 60C. Vo Veľkej Fatre bola prítomnosť kliešťov I. ricinus 

monitorovaná od nadmorskej výšky 670 m  až po maximálnu výškovú hranicu 1 053 m n.m. 

danej modelovej lokality, v Chočských vrchoch boli kliešte I. ricinus zbierané vlajkovaním 

v nadmorskej výške 500 – 1 611 m. Pre zistenie uzavretého životného cyklu I. ricinus bol na 

lokalite Chočské vrchy (Kýčera) vykonaný odchyt drobných zemných cicavcov. Odchyt a 

spracovanie drobných zemných cicavcov bol uskutočňovaný použitím štandardných 

teriologických metód (Pucek, Olszewski, 1971; Moris, 1968). Odchyt bol realizovaný 

lineárnou metódou, pasce boli exponované 2 – 3 noci a kontrolované jedenkrát za deň. 

Zozbierané kliešte boli fixované v 70 % etanole a následne determinované do druhov 

a vývinových štádií podľa Siudu (1993). 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  427

Výsledky 

Počas rokov 2006 – 2007 bolo celkovo navlajkovaných a odchytom drobných 

zemných cicavcov získaných 399 kliešťov Ixodes ricinus. Dospelé jedince tvorili z celkového 

súboru 30,4 % z toho samce 51,2 % a samice 48,8 %. Nymfálne štádium bolo prítomné 

v 62,4 % a larválne štádium zaznamenané metódou vlajkovania a odchytom drobných 

zemných cicavcov v 7,2 %. Kliešte boli zbierané v nadmorskej výške 480 – 1 611 m n. m.  vo 

Veľkej Fatre,  Chočských vrchoch a na lokalite Mních pri Ružomberku. Vo všetkých troch 

oblastiach bola potvrdená prítomnosť kliešťa Ixodes ricinus. Vo Veľkej Fatre boli kliešte 

všetkých troch vývinových štádií zaznamenané do nadmorskej výšky 1 053 m n. m., teda do 

maximálnej výškovej hranice na danej lokalite. V Chočských vrchoch bolo vlajkovanie 

kliešťov vykonávané až po vrchol Choča (1 611 m n. m. ), kliešte Ixodes ricinus (dospelé 

jedince a nymfy) boli zaznamenané do nadmorskej výšky 1 230 m n. m., larválne štádium 

kliešťa bolo v tejto nadmorskej výške zistené odchytom drobných zemných cicavcov. 

Najvyššia hustota kliešťov bola zaznamenaná v údolnej časti modelového územia 

v nadmorskej výške 600 – 800 m. 

 
Diskusia 

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) patrí k najrozšírenejším a epidemiologicky 

najvýznamnejším kliešťom na Slovensku. Je rozšírený na celom území Slovenska 

predovšetkým v zmiešaných lesoch, hájoch a lesných lúkach, pasienkoch s nadmorskou 

výškou do  600 – 800 metrov (Rosický, 1953; Rosický a Mačička, 1956). Mačička a kol. 

(1955) síce zaznamenal ixodidové kliešte sporadicky aj v nadmorskej výške do 1 600 m, 

s najväčšou pravdepodobnosťou však išlo o druh Ixodes trianguliceps. Vplyvom klimatických 

zmien (globálne otepľovanie) dochádza k posunu kliešťov do vyšších nadmorských výšok 

(Daniel a kol., 2005; Materna a kol., 2005). So zvyšujúcou sa teplotou dochádza aj k posunu 

teplotného optima pre kliešte, čo v konečnom dôsledku znamená, že sa začínajú objavovať 

v oblastiach, ktoré predtým neboli vhodné pre ukončenie celého ich životného cyklu, mení sa 

aj sezónna dynamika (Lindgren et al., 2000; Estrada-Peña, 2002; Daniel et al., 2005). Vo 

všeobecnosti je výskyt a denzita kliešťov ovplyvnená faktormi prostredia ako je geologické 

podložie, typ pôdy, vegetačný pokryv, klimatické podmienky, vlhkosť a teplota v rozmedzí     

5 – 7°C do 32°C. Keďže kliešte sú vektormi mnohých patogénov a spolu s rezervoárovými 

hostiteľmi zabezpečujú ich cirkuláciu v prírodnom ohnisku, mapovanie ich rozšírenia 

v prírode je z epidemiologického hľadiska veľmi významné. V  oblasti Chočské vrchy a Veľká 

Fatra bola zistená horná hranica rozšírenia kliešťov  I. ricinus do nadmorskej výšky 1 230 m, 

čo predstavuje posun hornej hranice ich vertikálneho rozšírenia od roku 1980 o viac ako 400 

výškových metrov. Napriek výraznému posunu kliešťov do vyšších nadmorských výšok, daná 

oblasť spĺňa podmienky potrebné pre založenie lokálnej populácie kliešťov, čo bolo 
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potvrdené zistením všetkých vývinových štádií kliešťa I. ricinus (lokalita Kýčera).Zistená 

horná hranica rozšírenia I. ricinus v oblasti Chočské vrchy zodpovedá  hornej hranici ich 

rozšírenia aj v iných monitorovaných oblastiach Slovenska a predstavuje najvyššiu zistenú 

hranicu pre vertikálne rozšírenie kliešťov na Slovensku za posledných 25 rokov. Môže však 

byť vyššia v závislosti od vonkajších podmienok, skladby biotopu a dostupnosti hostiteľov. 

V oblasti Chočské vrchy, v pásme s nadmorskou výškou presahujúcou 1 400 m, nebola 

metódou vlajkovania zistená prítomnosť kliešťov v pásme smrekových lesov čučoriedkových 

a v subalpínskom kosodrevinovom pásme. Podľa predbežných výsledkov môžeme teda 

povedať, že kliešte kolonizovali podhorské a horské oblasti až po túto hranicu. Počas zberov 

bola sledovaná denzita kliešťov v závislosti od nadmorskej výšky, pričom sme zistili, že 

najvyššia hustota kliešťov na ploche 1m2 je  v nadmorskej výške 600 – 800 m n. m. Táto 

výšková zóna  v súčasnosti podľa všetkého zodpovedá ekologickému optimu kliešťa 

obyčajného na Strednom Slovensku, zatiaľ čo ešte v 60-tych až 80-tych rokoch bola 

považovaná za hornú hranicu výskytu tohto druhu na našom území.  Predpokladáme, že 

k tomuto vývoju došlo v dôsledku otepľovania podnebia a zmien vlhkostného režimu, pričom 

významnú úlohu mohli zohrať aj zmeny vo využívaní krajiny po páde komunizmu v roku 

1989, kedy došlo k rozpadu poľnohospodárskych družstiev a zväčšovaniu plochy 

neobrábanej pôdy a pasienkov na úkor ornej pôdy, čo viedlo k rozširovaniu biotopov 

vhodných pre drobné zemné cicavce, ako aj vysokú zver, ktoré sú hlavnými hostiteľmi 

kliešťov. Zo štatistickej analýzy Slovenskej agentúry životného prostredia v rámci projektu 

Corine Landcover 2000 (Obr. 3) vyplýva, že k najväčším prírastkom v rozlohe v rámci krajiny 

od 1990 do 2000 došlo v triedach 324 - prechodné lesokroviny, 311 - listnaté lesy a 242 - 

mozaika polí, lúk a trvalých kultúr, ktoré sú vhodným biotopom pre kliešte I. ricinus. Relatívne 

najväčšie úbytky rozlohy sú v triedach 312 - ihličnaté lesy, čo zrejme súvisí s výrubom a 

kalamitami, 231 - lúky a pasienky a 243 - poľnohospodárska krajina s prirodzenou 

vegetáciou, čo je zrejme spojené s rozpadom poľnohospodárskej infraštruktúry a 

všeobecnou ruderalizáciou. V období 1995-2006 bolo spolu zatrávnených 70971 ha ornej 

pôdy (Štatistický úrad SR, 2007),  najmä v období 1999 – 2002 došlo k výraznému úbytku 

ornej pôdy, zatiaľ čo výmera lesnej pôdy a zatrávnených porastov sa počas celého obdobia 

zväčšovala (Obr. 1, 2, Štatistický úrad  SR, 2007).  
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Graf 1 Prírastky a úbytky ornej pôdy v SR v rokoch 1995 - 2006, Štatistický úrad SR, 2007 

 
Graf 2 Prírastky a úbytky lesnej pôdy v SR v  rokoch 1995 - 2006, Štatistický úrad SR, 2007 

 
Graf 3 Štatistická analýza zmien rozlohy kategórií Corine Landcover v SR  

v období od 1990 - 2000 (N.Machková, DPZ SAŽP 2005) 
 

Práca bola finančne podporená grantom VEGA 2/6163/26. 
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VPLYV SELEKČNÉHO TLAKU VYBRANÝCH ANTIBIOTÍK NA REZISTENCIU 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE V ÚVN RUŽOMBEROK 

Timko J. 

ÚVN SNP Ružomberok, Odd. klinickej mikrobiológie, FZ KU Ružomberok 

 

V súčasnom období mnohé zahraničné a domáce odborné články, ako i 

medzinárodné systémy sledujúce rezistenciu a multirezistenciu na antibiotiká prinášajú 

znepokojujúce informácie o explozívnom náraste rezistencie u niektorých kmeňov baktérií 

(1,2). Závažnou sa stáva hlavne v nemocničnom prostredí na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti (3,4), vzhľadom na vyššiu spotrebu antibiotík a vyššie riziko vzniku 

nozokomiálnych nákaz.  

 

Cieľ štúdie:  
Analyzovať vzťah medzi spotrebou antibiotík (ceftazidim, cefotaxim, gentamicin, 

amikacin, ciprofloxacin, meropenem) a rezistenciou druhu Klebsiella pneumoniae 

v Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok 

 

Použité metódy:  
Ide o retrospektívnu štúdiu obdobia od 1.1.2001 do 31.12.2006. Spotreba antibiotík 

bola vyjadrená v denných definovaných dávkach na 100 ošetrovacích dní – lôžkodní 

(DDD/100/lôžkodeň). Údaje o rezistencii boli získané z Prehľadov citlivosti bakteriálnych 

patogénov v ÚVN SNP Ružomberok. Identifikácia bakteriálnych kmeňov bola vykonaná 

štandardnými mikrobiologickými metódami. Kvantitatívna citlivosť na antibiotiká sa určovala 

pomocou antibiotického diagnostického systému MIDITECH 2000. Vzťah medzi spotrebou 

a rezistenciou sme analyzovali pomocou regresnej analýzy. 

 

Výsledky:   
U kmeňov Klebsiella pneumoniae nebola zistená štatisticky významná závislosť 

medzi rezistenciou na ceftazidím, cefotaxím, gentamicín, amikacín, ciprofloxacín, 

meropeném a ich spotrebou.  
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Medzi rezistenciou na meropeném a jeho spotrebou bola zistená veľká korelácia, 

u amikacínu, gentamicínu a cefotaxímu stredne veľká, pri ceftazidíme malá korelácia. 

Pri rezistencii na ciprofloxacín sme naopak pozorovali stredne veľkú negatívnu koreláciu.  
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Závislosť medzi rezistenciou na gentamicin 
a jeho spotrebou
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Závislosť medzi rezistenciou na amikacin a 
jeho spotrebou
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R = hodnota korelačného koeficienta 
P = hodnota pravdepodobnosti 

 

Taktiež sa nepotvrdila korelácia medzi produkciou ESBL a spotrebou chinolónov, ale 

existuje vysoká korelácia medzi produkciou ESBL a rezistenciou na CIP, ako i medzi 

produkciou ESBL a multirezistenciou. 

 
Diskusia 

Klebsiella pneumoniae predstavovala za rok 2006 v analyzovaných vzorkách v ÚVN 

tretí najčastejšie izolovaný patogén z čaľade  Enterobacteriaceae (po E. coli, Proteus 

mirabilis). Ako vidno z grafov, v posledných troch rokoch u tohoto druhu výrazne stúpla 

rezistencia. Vzhľadom na to, že tento druh je závažným nozokomiálnym kmeňom 

a najvyšším producentom ESBL, zaradil sa medzi problémové kmene nemocnice.   

Z našej analýzy vyplynulo, že v sledovanom období selekčný tlak antibiotík 

pravdepodobne nebol primárnou príčinou narastajúcej bakteriálnej rezistencie u sledovaných 

kmeňov Klebsiella pneumoniae, ale sa na nej podieľali možno i iné rizikové faktory 

uľahčujúce infekciu ESBL pozitívnymi a multirezistentnými kmeňmi, ako sú napr. častejšia 

       Klebsiella pneumoniae 

ATB R P 

  GENTAMICIN 0,655 0,158 

  AMIKACIN 0,683 0,135 

  CEFOTAXIM 0,566 0,320 

  CEFTAZIDIM 0,261 0,617 

  MEROPENEM 0,795 0,058 

  CIPROFLOXACIN -0,467 0,350 
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intravaskulárna či permanentná katetrizácia, mechanická pľúcna ventilácia, ťažšie základné 

ochorenia pacientov, vyššia migrácia pacientov medzi nemocnicami, alebo nedodržiavanie 

hygienických opatrení? Vplyv iných faktorov by bolo vhodné overiť v ďalšej štúdii. 

 

Záver  
Z analýzy vyplynulo, že v sledovanom období selekčný tlak antibiotík pravdepodobne 

nebol primárnou príčinou narastajúcej bakteriálnej rezistencie u sledovaných kmeňov, ale sa 

na nej podieľali i iné rizikové faktory. 
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TUBERKULÓZA U IMIGRANTOV –  PROBLÉM SÚČASNOSTI 
Solovič I.1, Littva V.2 

1Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Poprad 
2Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

Svetový výskyt tuberkulózy varuje. Je predpoklad, že 32 % svetovej populácie je 

infikovaných tuberkulózou (1,86 miliardy ľudí), ročne vzniká 8 miliónov nových prípadov,  

z toho 3,52 milióna je mikroskopicky pozitívnych, 2,8 milióna ľudí ročne zomrie na choroby 

priamo alebo nepriamo súvisiace s tuberkulózou. 

Odhady WHO na roky 2000-2020 udávajú, že sa ňou nakazí ďalšia miliarda ľudí, 200 

miliónov ochorie a 35 miliónov zomrie, ak sa nezlepší zdravotná starostlivosť (2) . 

Z 28 miliónov chorých na tuberkulózu len 5 miliónov dostáva nejakú liečbu a  z nich 

len 0,5 milióna adekvátnu liečbu v kontrolovaných programoch podľa požiadaviek WHO. 

Každý rok až 95 % infikovaných osôb vo svete pochádza z rozvojových krajín, kde sú 

limitované ekonomické aj odborné zdroje. V rozvojových krajinách je táto choroba príčinou 

smrti viac ako 98 % dospelých. Až v 75 % prípadov sa ochorenie vyskytuje u osôb 

v ekonomicky produktívnom veku (15 – 50 rokov) (3,6). 
K príčinám vzostupu incidencie tuberkulózy v celosvetovom meradle v súčasnosti 

patria: vo vyspelých krajinách   

- migranti z krajín s vysokou prevalenciou tuberkulózy 

- nárast počtu imunosuprimovaných osôb (HIV-infekcia a AIDS, orgánové 

transplantácie, cytostatická liečba,  intra-venózni narkomani) 

- demontovaná kontrola tuberkulózy 

- multirezistentná tuberkulóza 

v rozvojových krajinách   
- pandémia HIV/AIDS, zanedbanie HIV-in- fekcie 

- nedostatočná a nekontrolovaná liečba 

- pretrvávajúca zlá sociálno - ekonomická situácia, populačná explózia, vojnové 

konflikty  

Celosvetová tendencia globalizácie, tak ako aj lokálne náboženské, národnostné 

alebo politické konflikty sa odrážajú v charaktere a dynamike medzinárodnej migrácie. Aj 

súčasné vojnové konflikty sú zreteľným indikátorom nárastu utečencov vo svete. Cieľovými 

oblasťami sú hospodársky silné štáty. Príliv utečencov prináša so sebou vážnu hrozbu – 

nárast šírenia infekčných ochorení – predovšetkým tuberkulózy, rezistentnej ale najmä 

multirezistentnej tuberkulózy.  

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (OIM) už v roku 1994 opustilo 

svoje domovy a premiestnilo sa po celom svete viac ako 23 miliónov ľudí (4).  
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Charakteristika základných pojmov: 

Ženevská konvencia o právnom postavení utečencov z roku 1951 uvádza, že 

utečenec je osoba, ktorá sa nachádza mimo svojej vlasti a má oprávnené obavy pred 

prenasledovaním z dôvodov náboženských, národnostných, rasových, alebo z dôvodov 

príslušnosti k určitým spoločenským vrstvám alebo i zastávania určitých politických názorov, 

ale nie je schopná prijať alebo odmieta ochranu svojej vlasti. 

Odídenec  je cudzinec, ktorému hostiteľská krajina poskytla dočasné útočisko na 

účely ochrany pred vojnovým konfliktom v krajine jeho pôvodu alebo v krajine jeho 

posledného pobytu. 

Migranti sú ľudia, ktorí žijú mimo štát pôvodu dlhšie než jeden rok. Do tejto širokej 

definície sa vojde približne 150 miliónov ľudí na celom svete. Migrantov rozoznávame 

dobrovoľných, nútených, nelegálnych a utečencov. 

OIM rozlišuje legálnych imigrantov, utečencov/azylantov a nelegálnych imigrantov (5). 

Posledné desaťročia zažíva Európa útok na svoju civilizáciu. Inváziu miliónov 

migrantov z menej vyspelých častí zeme takmer nevidno, pretože prichádzajú v malých 

skupinách a z rôznych smerov. V pätnástich pôvodných krajinách Európskej únie už žije viac 

ako 20 miliónov imigrantov. Ďalšie milióny cudzincov dnes pracujú v Únii načierno a státisíce 

žiadajú ročne o politický azyl. Jedným z opatrení na zamedzenie nekontrolovateľného prílivu 

cudzincov do krajín Únie je sprísnenie azylovej politiky (4,11). 

Migrácia je problém súčasnosti, ktorý sa zatiaľ nedarí riešiť. Reštriktívne opatrenie – 

povinné víza – síce v určitých krajinách legálnu migráciu obmedzilo, no zároveň to viedlo 

k nelegálnej migrácii, pašovaniu ľudí.  

Tu narážame na závažný problém. Ak migrant zotrváva v hostiteľskej krajine 

nelegálne, nepožiada o azyl, neprejde vstupnou zdravotnou prehliadkou a následne 

karanténou, stáva sa zdravotnou hrozbou. Obzvlášť závažné je to v prípade, ak je utečenec 

nositeľom infekčnej choroby. Pri vstupnej prehliadke a následnej karanténe sa možné 

ochorenie odhalí a následne lieči (1,10). 

Vo vyspelých krajinách Európskej únie sa dodržiava zo zákona karanténne opatrenie 

a screaning utečencov, ktorí prekročili hranicu, zameraný predovšetkým na infekčné 

ochorenia – na tuberkulózu, hepatitídu typu B, syfilis, HIV a parazitárne infekcie (12,13). 

Utečenci v prevažnej miere pochádzajú z najchudobnejších krajín, kde je zdravotná 

starostlivosť na veľmi nízkej úrovni (11).  

Z epidemiologického hľadiska má migrácia obyvateľstva najmä z rozvojových zemí 

s vysokou mierou premorenosti a incidencie tuberkulózy do vyspelých krajín závažné 

dôsledky – prenos tuberkulóznej infekcie v hostiteľskej krajine. 
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Experimentálne aj klinicky sa dokázalo, že jeden neliečený prípad aktívnej 

tuberkulózy infikuje v priebehu jedného roka 10 – 12 osôb a smrť spôsobí v priebehu dvoch 

rokov, pričom za tento čas nakazí vo svojom okolí 20 – 25 osôb ().  

Hlavný prúd imigrantov smeruje z krajín bývalého Sovietskeho zväzu a z  ázijských 

krajín cez východnú a strednú Európu do západnej Európy. Do Talianska prúdia 

predovšetkým imigranti zo severnej Afriky, do Veľkej Británie z Indie a Karibiku. 

Celosvetovo najviac imigrantov príjmu Spojené štáty americké, v Európe Nemecko, 

Francúzsko, Belgicko (8,9). 

V skupine imigrantov sa tuberkulóza vyskytuje výrazne častejšie než u ľudí trvale 

žijúcich v danej hostiteľskej krajine. 

V krajinách s nízkou incidenciou tuberkulózy  tvoria imigranti vysoké percento 

ochorení na tuberkulózu. Napríklad v Izraeli je 82 % všetkých prípadov tuberkulózy 

zisťovaných u imigrantov, v Austrálii 75 %, vo Švajčiarsku 51 %. Viac ako 50 %-ný podiel na 

výskyte tuberkulózy majú imigranti aj v škandinávskych krajinách.  

U imigrantov v Európe prevláda pľúcna forma tuberkulózy, rezistencia na izoniazid je 

2– až 5– krát častejšia, výskyt multirezistentnej tuberkulózy je takisto vyšší (12). 

Incidencia tuberkulózy v Portugalsku – 53 na 100 000 obyvateľov, je jednou 

z najvyšších v západnej Európe, je však podmienená vysokým výskytom imigrantov 

z bývalých kolónií v subsaharských oblastiach Afriky. 

V Nemecku bolo v roku 1999 registrovaných 9 974 nových prípadov tuberkulózy 

(všetkých foriem a lokalizácií), čo zodpovedá incidencii 12,2 na 100 000  obyvateľov. Na 

celkovom počte notifikovaných sa podieľali značnou mierou cudzinci. Zatiaľ čo cudzích 

štátnych príslušníkov je v Nemecku 8,9% zo všetkých obyvateľov, tvorili 33,1% všetkých 

tuberkulóznych ochorení s incidenciou 45,1 na 100 000 cudzincov. Incidencia tuberkulózy 

bola u cudzincov 5,1x vyššia. 

 

V Dánsku bolo v roku 2001 zistených 511 prípadov tuberkulózy s incidenciou 9,6 na 

100 000 obyvateľov. Na tuberkulózu ochorelo 174 (3,5/100 000) Dánov a 337 (85,1/100 000) 

imigrantov. Imigranti pochádzali predovšetkým zo Somálska, Pakistanu, Afganistanu, 

Turecka. V Dánsku sa kladie dôraz na dôsledné epidemiologické šetrenie a sledovanie 

prenosu tuberkulóznej infekcie. Dokázali, že 89% Dánov sa nakazí v Dánsku, kým 64% 

imigrantov prišlo s tuberkulózou do Dánska (9).  

V rámci kontroly tuberkulózy u migrantov je nutné sledovať percento prípadov, formy 

tuberkulózy a rezistenciu mykobaktérií.   
Epidemiologická situácia v TBC u imigrantov na Slovensku 
Od roku 1960, kedy bolo hlásených 7 817 prípadov tbc podľa údajov z Národného 

registra tuberkulózy vo Vyšných Hágoch dochádza pozvoľna do roku 1970 k poklesu 
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absolútneho počtu hlásených ochorení. Výraznejší pokles sledujeme v druhej polovici 80. 

rokov. Mierny nárast po roku 1990 však nebol zaznamenaný v prípadoch bakteriologicky 

overenej tuberkulózy a od roku 1994 zaznamenávame pokles chorobnosti v Slovenskej 

republike, v roku 2002 to bolo 1 053 prípadov novozistenej tuberkulózy a v roku 2003 po prvý 

krát sme nedosiahli ani 1000 novozistených prípadov, bolo to 990 prípadov, čo je 18,4 na 

100 tisíc obyvateľov. V roku 2006  sme zaznamenali v Národnom registri TBC 732 ochorení, 

čo je 13.6 na 100 tisíc obyvateľov.  

UTEČENCI A CUDZINCI– SITUÁCIA NA SLOVENSKU 
Problému utečencov sa nedokázalo vyhnúť ani Slovensko. V dôsledku pádu 

komunistického režimu nastalo nové obdobie v migračnom trende.  Slovensko sa stalo nielen 

tranzitnou krajinou ale aj cieľovou krajinou pre mnohých utečencov, najmä po vstupe do 

Európskej únie. 

S touto novou rizikovou skupinou súvisí najmä riziko šírenia multirezistentnej 

tuberkulózy. 

Podľa štatistiky spracovanej Migračným úradom Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v roku 1992 požiadalo na Slovensku o azyl 87 cudzincov. V roku 2002 ich už bolo  

9 743!  Ide o markantný nárast v priebehu desiatich rokov (4,7). 

Podľa zverejnených údajov štatistického úradu za prvé dva mesiace roku 2004 

Slovensko zaznamenalo rekordný počet žiadostí o udelenie azylu – 1780. Pre porovnanie, 

v roku 2003 za to isté obdobie to bolo len 807 žiadostí. 

Slovensko sa vstupom do Európskej únie zaviazalo dodržiavať princípy acquis 

communitaire. 

Na Slovensku azylovú procedúru a starostlivosť o utečencov, resp. azylantov, 

vymedzuje Zákon č.480/2002 Z.z. o azyle. 

Žiadateľom o azyl je poskytnutá  zdravotná a sociálna starostlivosť vrátane sociálnej 

rehabilitácie.  

Pod zdravotnou starostlivosťou sa vo všeobecnosti rozumie vstupná zdravotná 

prehliadka (včítane rontgenovej snímky hrudníka), ktorá má za úlohu zhodnotiť zdravotný 

stav žiadateľa, screaning možných infekčných ochorení a eventuálne následnú liečbu. Pod 

zdravotnú starostlivosť patrí aj ošetrenie pri novo vzniknutých ochoreniach, úrazoch 

a náhlych lekárskych zákrokoch. Všetky spomenuté lekárske úkony a liečba sú poskytované 

utečencom bezplatne.  

Žiadatelia o azyl sa počas pobytu v záchytnom tábore podrobia zdravotnej prehliadke 

a karanténnym opatreniam – dĺžka karantény je 30 dní. Po skončení karanténnych opatrení 

sa presúvajú do pobytových táborov, kde sa im bezplatne poskytuje ubytovanie, stravovanie 

alebo stravné,  základná zdravotná starostlivosť a vreckové. Deti, na ktoré sa vzťahuje 

povinná školská dochádzka, sú povinné navštevovať kurz slovenského jazyka. 
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Keď vstupný screaning preukáže prítomnosť ochorenia, alebo má lekár podozrenie 

na nejaké ochorenie sú utečenci okamžite odosielaní na odborné vyšetrenie a následnú 

liečbu do špecializovaných zdravotníckych zariadení. Vyhodnotenie tuberkulínového testu je 

problematickejšie, nakoľko prevažná väčšina migrantov prichádza z krajín, kde boli 

niekoľkonásobne vakcinovaní (14,15). 

Rizikovú skupinu predstavujú aj cudzinci, žijúci na území Slovenska, uplatňujúci sa 

najmä ako tzv. čierna pracovná sila. Nikto nekontroluje ich zdravotný stav, často žijú 

v ponižujúcich životných podmienkach, za nízku mzdu, bez sociálnej pomoci. Za nástroje 

sociálnej pomoci sa pokladajú najmä: sociálna práca, sociálna rehabilitácia, služby sociálnej 

pomoci  a poradenstvo, ktorých cieľom je preklenúť hmotnú a sociálnu núdzu . 

Je možné konštatovať, že v posledných rokoch zaznamenávame nárast výskytu 

tuberkulózy u novej rizikovej skupiny migrantov (legálnych aj ilegálnych). Krajiny pôvodu 

utečencov sú oblasťami s vysokou incidenciou tuberkulózy, čo si aj vzhľadom na hrozbu 

multirezistentnej tuberkulózy vyžaduje zvýšenú pozornosť.   

Problematika utečencov hospitalizovaných v zdravotníckych zariadeniach predstavuje 

nový sociálny fenomén. Tento novo vzniknutý fenomén si bude vyžadovať čoraz väčšiu 

pozornosť ako zo strany sociálnych tak zdravotníckych pracovníkov vrátane 

zakomponovania do komplexnej pomoci aj sociálnu rehabilitáciu, a hlavne, čoraz väčšiu 

pozornosť zo strany celej spoločnosti. 
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Abstrakt 
Takmer 100 rokov existencie antibakteriálnych chemoterapeutík a 50 rokov obdobia 

antibiotík prinieslo do klinického užívania celý rad špecifických a širokospektrových antibiotík 

a chemoterapeutík. Ich nadmerné užívanie v celosvetovom meradle však vytvára závažné 

problémy, najmä rezistenciu mnohých  dôležitých baktérií a tým aj postupnú stratu účinnosti 

niektorých antibiotík. Nárast rezistencie mikróbov na mnohé antibiotiká nadobúda  alarmujúci 

rozsah. Vypracovávajú sa preto strategické programy opatrení na udržanie účinnosti 

antibiotík a spomalenie či zastavenie vývoja rezistencie mikróbov. Tieto opatrenia obsahujú 

najmä manažment tzv. antibiotickej politiky - teda racionalizáciu až reštrikciu preskripcie 

antibiotík – obmedzenie nadmerného a neodôvodneného predpisovania antibiotík, 

monitorovanie vývoja rezistencie počítačovými programami za účinnej spolupráce oddelení 

klinickej mikrobiológie. Spätnou väzbou monitorovacích systémov musia byť práve  kontrolne 

a racionalizačné opatrenia v predpisovaní a aplikácii antibiotík, genetické štúdie 

mechanizmov rezistencie a najmä ich prenosnosti z rezistentných na dosiaľ citlivé baktérie. 

Je to najzávažnejší a najznepokojujúci proces šírenia sa rezistencie a vyžaduje si zvlášne  

protiepidemické opatrenia ako aj zvlášť prísne dodržiavanie zásad  nemocničnej hygieny. 

Odhaduje sa, že vo svete zomiera na infekcie mesačne 30 miliónov ľudí, z toho 8 

miliónov detí. Ide o ochorenia, ktoré sú preventabilné  a kurabilné lacnými a dostupnými 

antibiotikami (WHO World report, Geneva WHO, 1993,86 pp).  

V krajinách EÚ je preskripcia ATB v rukách lekárov, z dôvodu kontroly preskripcie 

z hľadiska prevencie rezistencie. Úloha sestry  je skôr v spolupráci s lekárom, pracuje menej 

samostatne, avšak vo výskume a prevencii ATB rezistencie je prakticky nezastupiteľná. 

 
Kľúčové slová: Antibiotiká. Rezistencia. Preskripcie antibiotík. Monitorovanie rezistencie., 

Úloha sestry pri zabezpečovaní ATB liečby. 

 
 Úvod 

Takmer 100 rokov existencie antibakteriálnych chemoterapeutík a 50 rokov obdobia  

antibiotík prinieslo do klinického užívania celý rad špecifických a širokospektrových antibiotík  
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a chemoterapeutík. Ich nadmerné užívanie v celosvetovom meradle však vytvára závažné 

problémy, najmä rezistenciu mnohých  dôležitých baktérií a tým aj postupnú stratu   účinnosti 

niektorých antibiotík. Nárast rezistencie mikróbov je jedným z najpoprednejších záujmov 

modernej lekárskej vedy. Rezistentné baktérie sa vyvinú vtedy, ak sú antibiotiká používané 

príliš často alebo nesprávne. Existencia antibiotickej rezistencie u baktérií vytvára 

nebezpečenstvo vzniku životu nebezpečných infekcií, ktoré nereagujú na žiadne antibiotiká. 

Prvým predpokladom ozdravných opatrení v oblasti účinnosti ATB. je zmapovanie 

súčasného stavu na miestnej, regionálnej, ba celoštátnej úrovni. Výsledky tohto 

monitorovania sú podkladom pre rozhodovania, aké opatrenia sú nevyhnutné k zabráneniu 

vývoja rezistencie jednotlivých druhov tzv. problémových baktérií a ktoré ATB sa pre 

jednotlivé mikróby pokladajú za „lieky voľby“. 

Odhaduje sa, že vo svete zomiera na infekcie mesačne 30 miliónov ľudí. Najvyššiu 

mortalitu na infekcie predstavuje TBC (2,5 milióna). Ďalej sú to pneumónie a iné respiračné 

choroby (2,4 milióna),HIV-AIDS (2,3 milióna),malária (1,8 milióna),teda ochorenia, ktoré sú 

preventabilné  a kurabilné lacnými a dostupnými antibiotikami. 

Treba si uvedomiť, že ordinácia a dostupnosť ATB liečby 75 % krajín sveta nie je 

v právomoci lekára ale tzv. paramedics (certifikované sestry), pretože lekárov jednoducho 

v miestach masového výskytu infekcií niet. 

V krajinách EÚ, v USA, v Japonsku, v Kanade a Austrálii, ako aj vo väčšine krajín 

blízkeho východu je preskripcia ATB v rukách lekárov, z dôvodu kontroly preskripcie 

z hľadiska prevencie rezistencie. Úloha sestry  je skôr v spolupráci s lekárom, pracuje menej 

samostatne, avšak vo výskume a prevencii ATB rezistencie je prakticky nezastupiteľná. 

 
Úloha sestry v podmienkach EU zahrňuje tieto činnosti: 
1. eradikácia infekčných ohnísk a prevencia 

2. prevencia ATB rezistencie 

3. štúdie s novými ATB resp. s novými indikáciami 

4. spoluanamnéza pri indikovaní liečby lekárom 

5. complience (DOT) – dodržiavanie liečebného režimu 

6. včasné zisťovanie nežiadúcich účinkov 

7. monitorovanie hladín a toxicity 

 

1) V eradikácii infekčných ohnísk a v prevenciiinfekčných ochorení sa významnou 
mierou podieľajú očkovacie programy, ktoré sú postavené na zručnosti sestier. 

2) V prevencii ATB rezistencie a nozokomiálnych infekcií má kľúčovou úlohou 

Infection Control Nurse (ICN) ktorá sa podieľa na  odhaľovaní, monitorovaní, 
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včasnom hlásení ohnísk nozokomiálnych infekcií,  ako aj v hlásení multirezistentných 

kmeňov najmä na JIS, novorodeneckých, onkologických oddeleniach. 

3) V Štúdiách  s novými ATB je  RN – Research nurse – tzv.“Výskumná sestra“  je pri 

kompletizácii protokolov, dodržiavaní ordinovaných odberov a vyšetrení  

nezastupiteľná. 

4)  Spoluanamnéza je dvojitá kontrola alergie na ATB a predchádzajúcej ATB liečby a 

jej účinnosti. Dvojitá kontrola (sestrou) zabráni asi 10 % chybných preskripcií 
z hľadiska NÚL, alergie a 20 % nevhodnosti príslušného ATB v tehotenstve. 

5)  Dodržiavanie complience (DOT – priamo pozorovaná liečba – Directly 
Observed Therapy). Sestra kontroluje či pacient užíva ATB, ktoré mu každý deň 

vydala. 

6) Zisťovanie vedľajších nežiadúcich účinkov liečby ATB (NÚL) a ich hlásenie 

lekárovi je dôležitou úlohou  najmä tam, kde sa vyžaduje okamžité zastavenie ATB 

liečby ( anafylaktická reakcia po penicilíne ), alebo jej usmernenie napr. 

• pri pyretickej reakcia po amfotericíne B  

• prejavoch toxicity na GIT - postantibiotická hnačka.  

7) Monitorovanie hladín ATB ako prevencia toxicity 

 

Sestra je nezastupiteľná pri monitorovaní hladín nefro-  a  ototoxických ATB, ako je 

gentamycín, netilmicin a vankomycin.  

 

AMINOGLYKOZIDY zostávajú kľúčovými antibiotikami v liečbe závažných infekcií a to 

napriek ich obmedzenému spektru, ich nefro-  a  ototoxicite a rozvoju rezistencie. 

FARMAKOLÓGIA 

 
Antibakteriálny účinok aminoglykozidov je závislý na  maximálnej koncentrácii liečiva. 

 
Aminoglykozidy sú transportované do bakteriálnej  
bunky spôsobom, ktorý môžeme rozdeliť na tri fázy: 

1. pasívna  a na koncentrácii  závislá iontová väzba 

2. aktívny prechod cez bunečnú stenu je závis energii 

3. väzba na ribozómy 

Výsledkom je prerušenie bakteriálnej proteosyntézy a    

                              baktericídny efekt. 
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Účinok prvej dávky 
Ničenie baktérií pri prvom kontakte s antibiotikom  

prebieha rýchlo a závisí na koncentrácii antibiotika.  

• Čím je vyššia koncentrácia antibiotika,  

 tým rýchlejšia a účinnejšia je likvidácia   baktérií.  

• Ak sú baktérie pri prvom kontakte vystavené 

 neletálnym  koncentráciám aminoglykozidu, 

 dochádza ku spomaleniu ďalšieho aktívneho  

 transportu ATB do bunky. 

Cieľom dávkovania je maximalizovať koncentráciu liečiva. 
 

V súčastnosti sa uznáva, že najlepšie antibakteriálne účinky možno očakávať, keď  

maximálna koncentrácia C max. sú najmenej 10x vyššie ako ich MIC v mieste infekcie. 

Účinnosť sa prejavuje predĺženým, tzv. postantibiotickým efektom 
 
Postantibiotický efekt  znamená pretrvávanie supresie rastu baktérií pri koncentrácii ATB 

pod hranicou mininálnej inhibičnej koncentrácie (MIK) alebo dokonca pri úplnej absencii lieku 

následne po expozíciách dosahujúcich MIK.  Tento účinok je závislý  

• ako na dosiahnutej koncentrácii,  

• tak na dĺžke trvania  expozície lieku. 

 

Uvádza sa, že v triede  aminoglykozidových  ATB   

trvá postantibiotický efekt niekoľko hodín. 

 
Schéma dávkovania in vitro 
Blaser a kol. sledovali in vitro vplyv dávkovacej schémy   

netilmicínu na „usmrtenie“ gram-negatívnych  mikróbov. 

Porovnali tri spôsoby podania, tj.  

• v kontinuálnej infúziii 

• v injekciách  3x a 

• 1x denne. 

Jedna injekcia denne sa ukázala byť najúčinnejšia, pretože ochádzalo k rýchlejšiemu 

usmrteniu baktérií S.aureus, E.coli, K.pneumoniae a väčšiu redukciu u P.aeruginosa. 

Záver: je perspektívne upraviť dávkovaciu schému podávania minoglykozidov tak, aby sa 

• maximalizoval účinok  prvej dávky a  

• získal úžitok z postantibiotického efektu 
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TOXIKOLÓGIA 
 
Spôsob prieniku aminoglykozidov do obličkovej kôry 
Aminoglykozidy sú hydrofilné látky s veľkým kladným nábojom, ktoré zle alebo vôbec 

neprestupujú cez bunkovú membránu. Nachádzajú sa vo vaskulárnom a intersticiál-nom  

(extrabunkovom) priestore. Nie sú metabolizovateľné a sú vylučované v ne-zmenenej forme 

skoro výhradne obličkami. 

 Glomerulárnou filtráciou sa dostávajú  

do lumenu proximálnych  tubulov, kde malá,  

ale toxikologicky významná časť  

prefiltrovaného lieku sa naviaže na  

        mikroklky žíhaného lemu.  
Do vnútra bunky sú trasportované  pinocytózou a  skladované v lyzozómoch. 

 
Mechanizmus nefrotoxického účinku 

Po zachytení v lyzozómoch buniek proximálneho tubulu aminoglykozidy inhibujú 

lyzozomálne enzýmy (fosfolipáza A1 a sfyngomyelináza), ktoré sú zodpovedné za 

katabolizmus fosfolipidov. Tým dochádza ku kumulácii nestrávených fosfolipidov vo forme 

koncentricky usporiadaného lamelárneho materiálu (myeloidné telieska), proces je 

sprevádzaný nabobtnaním lyzozómov. Táto porucha je prvou známkou bunkového 

poškodenia počas liečby aminoglykozidmi.  

Začiatok nefrotoxického poškodenia záleží na množstve rezorbovaného 

aminoglykozidu v obličkovej kôre. Poškodenie je zrejmé dokonca už pri nízkych 

terapeutických dávkach a je prvým krokom v kaskáde biochemických pochodov, ktoré vedú 

k smrti bunky.  

Vychytávanie  antibiotika  kôrou je proces saturovateľný. To znamená, že podiel lieku 

absorbovaný bunkou proximálneho tubulu pri nízkej koncentrácii v sére je vyšší, ako 

podiel absorbovaný pri vysokej sérovej koncentrácii. Inými slovami to znamená, že  renálne 

vychytávanie  aminoglykozidov  je účinnejšie pri nízkej sérovej  koncentrácii aminoglykozidu, 

ako pri vysokej sérovej koncentrácii aminoglykozidu. Toto vysvetľuje, prečo dávkovacie 

schéma má podstatný vplyv na renálnu akumuláciu aminoglykosidov a prečo spôsob 

dávkovania významne ovplyvňuje nefrotoxicitu. Toxicita gentamicínu je väčšia, ak sa celková 

dávka rozdelí do viacerých dávok, alebo sa podáva v kontinuálnej infúzii, v porovnaní 

s podaním v jednom boluse. 

 

Dávkovacia schéma je rizikovým faktor vzniku nefrotoxických účinkov, čo 

vysvetľuje spôsob vychytávania a skladovania aminoglykozidov v obličkovej kôre.  
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Na optimalizáciu  antibiotickej liečby sú nevyhnutné sledovať 

• REZIDUÁLNU KONCENTRÁCIU - odber pred podaním dávky antibiotika – 

signalizuje riziko toxicity 

• VRCHOLOVÚ KONCENTRÁCIU odber sa sa realizuje v čase maximálnych 

koncentrácií– (30-60 min po i.v.podaní, 60-90 min po im podaní) Stanovená hladina  
signalizuje dosahovanie  baktericídneho účinku. 
V procese terapeutického monitorovania hladín liečiv (TDM) je nevyhnutnou 

podmienkou dodržiavať presný čas odberov. Pokiaľ sa však odbery neuskutočnia 

v presných intervaloch, za čo zodpovedá sestra, lekár nemôže správne interpretovať 

výsledky a využiť ich pre optimálnu liečbu individuálnych pacientov - nemôže stanoviť 

správne dávku liečiva, čo môže mať za následok toxické poškodenie 

Od júla 2007 sme začali v ÚVN so stanovovaním hladín ATB, a uskutočnili sme TDM 

gentamicínu pre 6 pacientov, v priemere na 1 pacienta 2 analýzy. V súbore pacientov  mali 

muží 83 % zastúpenie, 17 % ženy. Ich priemerný vek činil 48 rokov. Analýzy gentamycínu 

sme počas sledovaného obdobia urobili pre 6 pacientov z internej JIS a infekčného 

 oddelenia. Výsledky uvádzame v tabuľke č.1. 

 

Tabuľka 1 

 
Pri zohľadnení funkcie obličiek (klírens kreatinínu) sme po uskutočnení TDM 

odporučili v režime pokračovať u 2 pacientov, 4 pacientom sme upravovali celkovú dennú 

dávku  - znižovali u 3 pacientov  a zvyšovali 1 pacienta.  

Aj keď je to zatiaľ malý súbor pacientov, výsledky poukazujú na význam TDM 

gentamicínu, ktorého cieľom je zabezpečiť maximálnu účinnosť liečby pri súčastnom  

obmedzení rizík jeho toxickosti na minimum. Farmakokinetický servis TDM gentamicínu by 

mal patriť k základnému štandardu v sledovaní liečby hospitalizovaných pacientov. TDM 

považujeme za jedno zo strategických opatrení na udržanie citlivosti ATB a spomalenia či 

zastavenia vývoja rezistencie mikroorganizmov. 
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Záver 
Nárast rezistencie mikróbov na mnohé antibiotiká nadobúda alarmujúci rozsah. 

Vypracovávajú sa preto strategické programy opatrení na udržanie účinnosti antibiotík 

a spomalenie či zastavenie vývoja rezistencie mikróbov. Tieto opatrenia obsahujú najmä 

manažment tzv. antibiotickej politiky - teda racionalizáciu až reštrikciu preskripcie antibiotík – 

obmedzenie nadmerného a neodôvodneného predpisovania antibiotík, monitorovanie vývoja 

rezistencie počítačovými programami za účinnej spolupráce oddelení klinickej mikrobiológie. 

Spätnou väzbou monitorovacích systémov musia byť práve kontrolne a racionalizačné 

opatrenia, zvlášne protiepidemické opatrenia a aj zvlášť prísne dodržiavanie zásad  

nemocničnej hygieny, v čom sestra zohráva dôležitú úlohou . 
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ENTERÁLNA VÝŽIVA 
Vieriková I. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Levoča 

 
Hlavnou témou príspevku je informácia o enterálnej výžive, prípravkách enterálnej 

výživy a manažment práce sestry pri jednotlivých komplikáciách, u pacientov s indikovanou 

enterálnou výživou. Chceme poskytnúť pacientom ucelený, komplexný obraz starostlivosti 

o chorých pri jednotlivých výkonoch spojených s aplikáciou enterálnej výživy.  

 

Kľúčové slová: Enterálna výživa. Pacient. Sonda.  

 

 

Pod pojmom enterálna výživa sa myslí každý spôsob aplikácie výživy do 

gastointestinálneho traktu inou ako prirodzenou cestou per os. Špeciálne upravená strava sa 

obyčajne podáva vyživovacou sondou“(Firment, 2004, s. 257). 
Výživa a látková premena patria k vitálnym funkciám organizmu. Výživa predstavuje 

základnú podmienku života. Človek potrebuje potravu alebo základné živiny na rast 

a zachovanie všetkých tkanív tela, ako aj na normálne fungovanie procesov prebiehajúcich 

v organizme. Adekvátny príjem potravy sa skladá z vyváženého množstva základných živín. 

Výživa, ktorá sa zaoberá fyziologickými potrebami zdravého človeka je fyziologická 
výživa. Výživa, ktorej cieľom je zlepšiť zdravotný stav pacienta alebo ho vyliečiť, je liečebná 
výživa. Výživa sa podáva per os, enterálne, parenterálne. 

Ak je funkčný gastrointestinálny trakt, alebo pretrváva zlá tolerancia enterálnej výživy, 

podávame totálnu alebo doplnkovú parenterálnu výživu. Parenterálna výživa je aplikácia 

živín parenterálnou cestou. V praxi sa pod týmto pojmom myslí krátkodobá parenterálna 

výživa, v ktorej nie sú zastúpené všetky zložky výživy. Pri totálnej parenterálnej výžive sa 

aplikujú všetky zložky výživy: cukry, tuky, bielkoviny, kryštaloidy, stopové prvky a vitamíny.  

Takáto komplexná výživa orálna, enterálna a parenterálna, ktorá aj v najzložitejších 

zdravotných situáciách zabezpečuje dostatok energie, živín a tekutín sa nazýva klinická 
výživa(Firment, 2004). 

Pri hodnotení stavu výživy máme za cieľ stanoviť stupeň podvýživy a odhadnúť ďalší 

možný výskyt komplikácií v súvislosti s malnutríciou. K vyšetreniam potrebným na zistenie 

stavu výživy patrí zostavenie anamnézy s nutričným zameraním, ako aj antropometrické, 

somatické, biochemické, hematologické a imunologické vyšetrenie. 

Enterálna – umelá výživa je neodmysliteľnou súčasťou liečebného postupu u kriticky 

chorých, ale aj tam, kde chorý nemôže, nesmie prijímať stravu v potrebnom množstve 

a zložení. Pomocou enterálnej výživy sa snažíme zlepšiť metabolický stav a zabrániť rozvoju 
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komplikácií. Špeciálne upravená strava sa obyčajne podáva vyživovacou sondou do 

gastrointestinálneho systému. (Hulbauerová, 1995) 

„Enterálna výživa je jednoduchšia, bezpečnejšia, účinnejšia v predchádzaní 

infekčných, metabolických a technických komplikácií u kriticky chorých a je lacnejšia, 

Z týchto dôvodov sa všeobecne odporúča začať s enterálnou výživou už po 6-12 hod. po 

traume, po resekcii čreva po 24-48 hod.“(Firment, 2004, s.270). Podávanie enterálnej výživy 

zabezpečuje fyziologický prívod výživy. Pri vyradení čreva z funkcie dochádza k atrofii 

črevnej sliznice, k zníženiu ochrany slizničnej a systémovej imunity a zníženie produkcie 

imunoglobulínu IgA. Zmenšuje sa priepustnosť črevného epitelu a absorpčná schopnosť 

čreva. Porušuje sa celistvosť sliznice a bariérová funkcia čreva, pri ktorej dochádza 

k prestupu baktérii a toxínov. Črevo sa tak môže stať spúšťačom multiorgánového zlyhania. 

Preto je enterálna výživa ako prostriedok nutričnej intervencie vždy výhodnejšia ako 

parenterálna výživa. 

 

Indikácie  a kontraindikácie enterálnej výživy 
Enterálna výživa má široké spektrum indikácií od zlepšenia stavu výživy až po stavy, 

keď enterálna výživa je jediný možný prostriedok nutričnej náhrady. 

Pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu sa enterálna výživa podáva pri 

malabsorpčnom syndróme, v predoperačnej nutričnej príprave a pooperačnej výžive, výživa 

pri liečbe fistúl, nutričná výživa pri pankreatitíde, syndróm krátkeho čreva, má svoje použitie 

v rekonvalescencii, pri kachexii a malnutrícii. V intenzívnej  medicíne je indikovaná pri 
kraniocerebrálnych úrazoch, sepse, hypermetabolizme, popáleninách, dlhodobej ventilácii, 
polytraume. Pri ošetrovaní neurologických pacientov sú to ochorenia ako náhle cievne 

mozgové príhody, nádory mozgu, bezvedomie, dôsledky vlastného neurologického 

ochorenia a myasthenia gravis. U pacientov na psychiatrickom oddelení sú to ochorenia 
napríklad akútne stavy zmätenosti, delírum tremens a mentálna anorexia. Ďalšími 

indikáciami sú nádorové ochorenia, stavy po chemoterapii, renálna, hepatálna, 

respiračná insuficiencia a multiorgánové zlyhanie. 
Kontraindikácie enterálnej výživy delíme na absolútne a relatívne. 
Absolútnymi kontraindikáciami sú pretrvávajúci ťažký šok, obštrukčná, ischémia 

a prerušenie čreva, krvácanie do gastrointestinálneho traktu, ťažký ascites, akútna 

pankreatitída, pečeňová kóma, peritonitída. Relatívne kontraindikácie sú pri dysmotilite 

čreva, pretrvávajúcich vracaniach, hnačkách, koagulopatiách, pri odmietnutie pacientom 

alebo neznášanlivosť,   u pacienta v terminálnom štádiu(Olejník, 1999). 
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Komplikácie enterálnej výživy 
Komplikácie interálnej výživy môžu byť technického alebo metabolického, infekčného 

charakteru. Technické komplikácie sú napríklad zlé zavedenie sondy, vytiahnutie sondy, ak 

je pacient mobilný, upchatie sondy, zalomenie sondy, migrácia sondy, dôsledky 

dlhotrvajúceho uloženia v gastrointestinálnom trakte, tlaková nekróza a fistula, regurgitácia 

a aspirácia alebo netesnosť perkutánnych sond. Medzi metabolické komplikácie patrí 

vracanie, dehydratácia, hyperglykémia, glykozúria, hyprnatriémia, hyperkalciémia, edémy. 

Infekčné a bakteriálne vznikajú pri nesprávnej manipulácii alebo príprave enterálnej výživy, 

napríklad hnačka, sepsa, sinusitída, pneumónia(Brodanová, 1994). 

 

Pri podávaní enterálnej výživy sondou základným technickým prostriedkom je: 

- nazogastrická, nazoduodenálna, nazojejunálna sonda, 

- perkutánna endoskopická gastrostómia alebo jejunostómia, 

- chirurgická gastrostómia alebo jejunostómia. 

Pri predpokladanej dĺžky aplikácie delíme enterálnu výživu na: 

- krátkotrvajúcu 1-2 týždne (do nazogastrickej sondy), 

- stredne dlho trvajúcu 2-4 týždne až 1 rok (PEG,PEJ), 

- dlhotrvajúcu viac ako 1 rok (gastrostómia, jejunostómia). 

Z hľadiska kontinuity aplikácie enterálnej výživy rozoznávame: 

- intervalové podávanie bolusovou formou do žalúdka, to znamená aplikáciu po 50-300 

ml každé 2-4 hodiny, ne všetci pacienti tento spôsob tolerujú. Nevýhodou je zvýšené 

riziko aspirácie. Využíva sa   pri krátkotrvajúcej enterálnej výžive. 

- cyklické podávanie s nočnou prestávkou, 

- kontinuálne podávanie pomocou enterálnej pumpy. Tento spôsob je tolerovaný 

najlepšie, má najnižšiu frekvenciu aspirácie do dýchacích ciest a dyspeptických  

ťažkostí. Umožňuje podanie najväčšieho množstva výživy. Používa sa najčastejšie pri 

jejunálnej aplikácii výživy. Pri tomto spôsobe sa nastavuje rýchlosť počiatočnej dávky 

a stanoví sa cieľová dávka pre daný deň(Firment,2004). 

 

Manažment komplikácií enterálnej výživy 
Pri aplikácii enterálnej výživy musíme pozorovať faktory, ktoré určujú ako pacient 

znáša enterálnu výživu. U pacienta sa môžu prejaviť gastrointestinálne problémy v súvislosti 

s vyprázdňovaním, ktorým sa snažíme predchádzať správnou technikou podávania výživy. 

 
Problémy pacientov s enterálnou výživou súvisiace s vyprázdňovaním 

Najčastejšími problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť je zápcha, hnačka a plynatosť. 
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Sesterská diagnóza: 
- zápcha, 

- hnačka. 

 
Cieľ: pravidelné vyprázdňovanie stolice bez problémov. 

 

Úlohy sestry: 
- zaznamenáva do dokumentácie prítomnosť stolice, konzistenciu, farbu, prímesi, 

množstvo, zápach stolice, 

- sleduje prítomnosť črevnej peristaltiky, 

- sleduje prejavy zápchy u pacienta (neprítomnosť stolice dlhší čas, tvrdá stolica,  

- bolestivá defekácia, pocit plnosti), 

- pri zápche podáva podľa ordinácie lekára preháňadlá, klyzmu, kvapôčkovú  

- klyzmu, 

- zabezpečí súkromie pacientovi pri vyprázdňovaní stolice, 

- asistuje pri digitálnom vyberaní stolice, 

- sleduje prejavy hnačky (kŕčovité, abdominálne bolesti, riedka stolica, zvýšená častosť 

stolice) a hlási lekárovi, 

- vynechá dávku enterálnej výživy, podáva len čaj do sondy, 

- odoberá vzorky stolice na kultivačné vyšetrenia, 

- sleduje príznaky dehydratácie (hypotenziu, tachykardiu, turgor kože, zhodnotí stav 

slizníc), 

- podáva ordinované lieky proti hnačke, 

- sleduje stav kože v okolí konečníka, chráni pokožku pred zapareninami, používa 

ochranný krém (Menalind), ktorí tvorí bariéru proti vlhkosti, 

- vymieňa prádlo pacienta podľa potreby, 

- sleduje príznaky meteorizmu (nadmerného množstva plynov v črevách, ktoré 

spôsobuje ich rozopnutie a nafúknutie), 

- podáva naordinované lieky proti nafukovaniu, 

- zavádza, na odstránenie plynov, rektálnu rúrku do konečníka na 30 minút, každé 2-3 

hodiny. 

 

Vyhodnotenie: 
- pacient má stolicu 1-2 krát za deň, hnedej farby, formovanú, primeraného množstva, 

- pacient má prítomnú črevnú peristaltiku, 

- pacient má zabezpečené súkromie pri vyprázdňovaní stolice, 

- pacient nemá zápchu, 
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- pacient nemá prejavy hnačky, 

- pacient má kožu chránenú ochrannými krémami proti zapareninám, 

- pacient má čisté prádlo, vymenené podľa potreby, 

- pacient nemá pocit nafukovania (meteorizmu). 

 

Problémy pacientov s enterálnou výživou súvisiace s objemom telových tekutín 
 Zdravý človek si udržiava príjem a výdaj tekutín v určitom bezpečnom rozmedzí. 

Chorobné stavy môžu túto rovnováhu narušiť. Preto aj pri enterálnej výžive musíme sledovať 

u pacientov rovnováhu tekutín a elektrolytov a výskyt dehydratácie, alebo prevodnenia 

organizmu. 

 

Sesterské diagnózy: 
- objem telesných tekutín znížený, 

- objem telesných tekutín zvýšený. 

 

Cieľ: vyrovnaný príjem a výdaj telesných tekutín 

 

Úlohy sestry: 
- napojí pacienta na monitor a sleduje vitálne funkcie, 

- zaznamenáva príjem a výdaj tekutín, zaznamenáva príjem stravy cez sondu, sleduje 

výskyt hnačiek, vracania, väčších strát a hlási ich lekárovi, 

- sleduje príznaky dehydratácie, tachykardiu, hypotenziu, 

- sleduje turgor kože pacienta, 

- sleduje a hodnotí stav slizníc dutiny ústnej (suché sliznice svedčia o deficite tekutín), 

- meria centrálny venózny tlak (ak má pacient zavedený centrálny žilový katéter), 

- podáva pacientovi, podľa ordinácie, medzidávky čaju, alebo rehydratačného roztoku, 

na doplnenie tekutín, 

- meria diurézu každú hodinu, alebo každé 3 hodiny a zaznamenáva ju do 

resuscitačného záznamu, 

- sleduje farbu moču, prímesi, meria špecifickú hmotnosť raz za 24 hodín, ak nie je 

ordinované inak, 

- odoberá biologický materiál na laboratórne vyšetrenie, zaznamenáva výsledky a hlási 

lekárovi, 

- robí bilanciu tekutín najmenej raz za 24 hodín, alebo podľa potreby aj častejšie, 

- ak je potrebné, podáva pacientovi tekutiny intravenózne. 
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Vyhodnotenie: 
- pacient má vyrovnaný príjem a výdaj tekutín, 

- pacient má zaznamenanú bilanciu tekutín najmenej raz za 24 hodín, 

- pacient má hodnoty centrálneho venózneho tlaku v norme (5-10 cm vodného stĺpca), 

- pacient má primeranú diurézu, špecifická hmotnosť moču je v norme, 

- pacient má sliznicu dutiny ústnej čistú, bez povlakov, 

- pacient má primeraný turgor kože, 

- pacient má hodnoty biochemických vyšetrení v norme, 

- pacient nemá príznaky dehydratácie, je bez komplikácií. 

 

Problémy pacientov súvisiace s aspiráciou stravy podávanej sondou 
 
 U pacienta s nazogastrickou sondou môže dôjsť k aspirácií podávanej tekutej výživy. 

Poškodenie závisí od toho aké je pH aspirovanej stravy. Kyslá tekutina spôsobuje 

mechanické poškodenie pľúcneho tkaniva, alkalické tekutiny spôsobujú vznik pneumónie. 

 

Sesterské diagnózy: 
- aspirácia, 

- dusenie. 

 

Cieľ: vylúčiť možnosť aspirácie zvládnutím vyvolávajúcich príčin 

 

Úlohy sestry: 
- sleduje stav vedomia pacienta, 

- sleduje zrýchlené dýchanie, hypoxémiu, hyperkapniu, respiračnú acidózu,  

- u pacientov s tracheostómiou, endotracheálnou kanylou, kontroluje tlak v manžete 

kanyly, 

- kontroluje správnu pozíciu sondy, 

- zabezpečí, aby pri sondovaní bol hrudník pacienta vo zvýšenej polohe, pacient je 

uložený v polosede (Fowlerovej polohe), 

- sleduje vitálne funkcie, respiráciu, hĺbku a charakter dýchania, saturáciu, 

- podľa potreby robí toaletu dýchacích ciest, ak je potrebné aj s preplachom, 

- sleduje príznaky hypoxie, 

- odoberá krv na vyšetrenie acidobazickej rovnováhy, podľa ordinácie lekára, 

- sleduje prítomnosť žalúdočného obsahu a jeho prímesi v odsávaných sekrétoch 

z dýchacích ciest, 

- sleduje príznaky aspirácie, 
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- zabezpečí RTG snímok, ak je ordinovaný (na lôžku, alebo zabezpečí transport 

pacienta na RTG pracovisko), 

- odoberá spútum na kultiváciu a citlivosť, 

- podáva antibiotiká pri výskyte pneumónie, podľa ordinácie lekára. 

 

Vyhodnotenie: 
- pacient má skontrolovanú polohu sondy, 

- pacient je uložený v správnej polohe ( polosed, Fowlerova poloha), 

- pacient má hodnoty vitálnych funkcií, respirácie, saturácie, v norme, 

- pacient má robenú účinnú toaletu dýchacích ciest, s preplachom podľa potreby, 

- pacient má správny tlak v manžete tracheostomickej alebo endotracheálnej kanyly, 

- pacient dostáva potrebnú antibiotickú liečbu, 

- pacient nemá príznaky aspirácie, je bez komplikácií. 

 

Záver 
Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť je spojená s realizáciou ošetrovateľského 

procesu a taktiež so štandardami ošetrovateľských výkonov. Kontrola kvality 

v ošetrovateľstve je potrebná a dôležitá. Každá chyba, či polovične urobená práca sa stáva 

problémom kvality.  

Nutričná podpora je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o kriticky chorého. 

Enterálna výživa má svoje opodstatnenie i vo veľmi malých dávkach, pre udržanie funkčnej 

štruktúry gastrointestinálneho traktu.  

Náš príspevok je zameraný na aplikáciu enterálnej výživy do nazogastrickej sondy. 

Sú tu uvedené najčastejšie komplikácie pacientov s enterálnou výživou a ich riešenie. 

Ošetrovateľstvo je nielen mimoriadne náročné povolanie, ale je to aj radostné a podnetné 

povolanie, v ktorom sa spája majstrovstvo odborných úkonov s ochotou pomáhať ľuďom 

a pracovať v ich prospech. 

Ďalej je potrebné úsilie sestier neustále skvalitňovať priamu ošetrovateľskú 

starostlivosť vytváraním a presadzovaním ošetrovateľských štandardov v praxi, ako spôsobu 

ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja sestier. 
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OCHRANA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA PRED HIV INFEKCIOU 
Remecká A. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Levoča 

 

Už dlhšiu dobu sa do popredia dostáva téma infekcie HIV a ochrane pred jej 

nákazou. Hoci na Slovensku nie je veľa ľudí infikovaných vírusom HIV my zdravotnícki 

pracovníci máme istú šancu stretnúť sa s ním, kedy na nás vzniká riziko prenosu tejto 

infekcie. 

Hlavnou témou príspevku je problematika HIV infekcie, jej prenosu a možnosťami 

ochrany a prevencie zdravotníckych pracovníkov. Autorka realizuje prieskum, podáva návrhy 

a  odporúčania pre prax.  

 

Kľúčové slová: Infekcia. Pacient. Zdravotnícky pracovník. Ochrana. 

 

 

Cieľom prieskumnej časti príspevku je zistiť, aké vedomosti majú zdravotnícki 

pracovníci v oblasti infekcie HIV, či vedia ako sa prenáša a ako sa pred ňou môžu chrániť.  

Prieskum sme realizovali po dohode s riaditeľstvom a vedúcimi sestrami vo VNsP Levoča 

oddelenia OAIM, RZP, v Spišskej Novej Vsi, chirurgické oddelenie a na kožnom oddelení 

v Krompachoch vo februári 2007. Vypracované dotazníky sme osobne doručili na jednotlivé 

oddelenia. 

Realizáciou prieskumu a interpretáciou jeho výsledkov predpokladáme potvrdenie 

nasledujúcich hypotéz: 
H 1 – Predpokladáme, že 90 % zdravotníckych pracovníkov vie, ako sa môžu nakaziť 

infekciou HIV/AIDS. 

H 2 – Predpokladáme, že 50 % respondentov vie uviesť, za aký dlhý čas sa dajú zistiť 

protilátky v krvi u ľudí infikovaných vírusom HIV. 

H 3 – Predpokladáme, že 20 % respondentov sa stretlo vo svojej praxi s pacientom, ktorý bol 

infikovaný vírusom HIV. 

H 4 – Predpokladáme, že 100 % respondentov používa pri odbere krvi jednorázové rukavice. 

H 5 – Predpokladáme, že 80 % respondentov si myslí, že má dostatočné informácie 

o ochorení HIV a o jeho prevencii. 

Súbor tvorilo 60 respondentov pracujúcich na kožnom a chirurgickom oddelení, na 

OAIM a pracovníci RZP. Dominantnou vekovou kategóriou bol vek 20-29 rokov, priemerný 

vek 32 rokov. Stredoškolsky vzdelaných respondentov je 30 a rovnaký počet aj 

vysokoškolsky vzdelaných respondentov. 
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Najvyššie zastúpenie malo ženské pohlavie, čo predstavuje 48 respondentiek. 

Mužské pohlavie predstavuje 20 %, čo je 12 respondentov. 

  

Na základe analýzy získaných údajov z dotazníka môžeme hypotézy stanovené na 

začiatku zhodnotiť nasledovne : 

Hypotéza č. 1: Predpokladáme, že 90 % zdravotníckych pracovníkov vie, ako sa 

môžu nakaziť infekciou HIV/AIDS. H č. 1 sa potvrdila, až 100 % respondentov vie, ako sa 

môžu nakaziť infekciou HIV/AIDS. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby zdravotnícki 

pracovníci vedeli, ako sa môžu týmto vírusom nakaziť. 

 

Hypotéza č. 2: Predpokladáme, že 50 % respondentov vie uviesť, za aký dlhý čas sa 

dajú zistiť protilátky v krvi u ľudí infikovaných infekciou HIV. H č. 2 sa potvrdila, 50 % 

respondentov vie, že protilátky sa v tele infikovaného dajú zistiť za 2 mesiace. Až 37 % si 

myslí, že sa dajú dokázať až za pol roka a 13 % respondentov si myslí, že je možné odhaliť 

infekciu už za jeden týždeň. 

Hypotéza č. 3: Predpokladáme, že 20 % respondentov sa stretlo vo svojej praxi 

s pacientom, ktorý bol infikovaný vírusom HIV. H č. 3 sa potvrdila, 37 % respondentov sa 

s pacientom infikovaným týmto vírusom už vo svojej praxi stretlo, 63 % sa s pacientom, ktorý 

bol infikovaný vírusom HIV ešte vo svojej praxi nestretlo.  

Hypotéza č. 4: Predpokladáme, že 100 % respondentov používa pri odbere krvi 

jednorázové rukavice. H. č. 4 sa nepotvrdila, iba 80 % respondentov používa  pri odbere 

krvi jednorázové rukavice a až 20 % zdravotníckych pracovníkov jednorázové rukavice 

nepoužíva. Myslíme si, že zdravotnícki pracovníci sú informovaní o bezpečnosti práce 

a o možnosti nákazy týmto ochorením pri kontakte s krvnou infikovaného pacienta. 

Hypotéza č. 5:Predpokladáme, že 80 % respondentov si myslí, že má dostatočné 

informácie o ochorení HIV a o jeho prevencii. H č. 5 sa nepotvrdila, len 67 % opýtaných si 

myslí, že má dostatočné informácie o tomto ochorení. 30 % respondentov si myslí, že nemá 

dostatočné informácie o tejto infekcii a 3 % respondentov  má nejaké vedomosti o tejto 

infekcii, ale nie sú postačujúce. 

 

 Ochrana zdravotníckeho pracovníka je možná len v prípade, že je dostatočne 

informovaný o možnom spôsobe prenosu tejto infekcie a o možnosti ochrany pred touto 

infekciou. 

 

DISKUSIA 
Po vyhodnotení dotazníka sme dospeli k nasledovným skutočnostiam, ktoré nám 

pomohli objasniť, aké vedomosti majú naši zdravotnícki pracovníci. 
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 Vybrali sme štyri oddelenia, na ktorých je možné nakaziť sa infekciou HIV: chirurgické 

oddelenie, RZP, OAIM, kožné oddelenie. 

 Čo znamená skratka HIV nám odpovedali všetci respondenti, čo je 100 %. 100 % 

respondentov napísalo, že nakaziť sa môžeme krvnou cestou, no niektorí sa tiež priklonili aj 

k viacerým odpovediam a uviedli tiež možnosti, ako napríklad moč, alebo sliny, no tiež sme 

sa stretli aj s odpoveďami, že nakaziť sa môžeme pohlavným stykom, i keď takouto formou 

kontaktu sa v nemocnici, ako zdravotnícky pracovníci nemôžme nakaziť. 

 13 % odpovedalo, že pri odbere moču sa môžu nakaziť týmto vírusom, 63 % 

respondentov si myslí, že sa nenakazia pri odbere moču a 24 % sa k tejto otázke nevedelo 

vyjadriť, čo znamená, že nevedia, aké sú cesty prenosu tejto infekcie a ako sa môže 

prenášať v zdravotníckych zariadeniach. 

 V otázke č.5 sme sa pýtali na čas, za ktorý sa dajú zistiť protilátky v tele infikovaného 

pacienta, 13 % sa priklonilo k možnosti a, čo je 1 týždeň, 50 % sa priklonilo k možnosti 2 

mesiace a 37 % sa priklonilo k možnosti, ktorá udáva časový úsek až pol roka.  

 80 % opýtaných si je istých, že HIV sa dá zistiť len z krvi, 12 % sa nevedelo vyjadriť. 

Nik však neudal, ako možnosť sliny alebo moč a pri otázke, ako sa volá vyšetrenie na 

odhalenie protilátok v tele infikovaného väčšina odpovedala anti HIV, nik nedal ako možnosť 

vyšetrenie ELISA alebo Western Blot. 

37 % vyjadrilo, že s pacientom, ktorý bol infikovaný vírusom HIV sa už stretli, 17 % 

z nich boli informovaní od nadriadeného pracovníka, 13 % z ošetrovateľskej dokumentácie 

a 7 % na to upozornil samotný pacient. 63 % respondentov sa s infikovaným pacientom vo 

svojej praxi ešte nestretlo. 63 % respondentov sa s infikovaným pacientom ešte nestretlo.  

37 % respondentov sa vyjadrilo, že pri ošetrovaní použili najmä rukavice a rúška, 

a malý počet respondentov použil aj ochranný plášť a ochranné okuliare, ktoré sú na 

oddelení akými sú OAIM a RZP veľmi potrebné, napríklad pri masívnom krvácaní, kedy by 

krv mohla striekať z artérie do okolia.  

3% respondentov vyjadrilo, že sa k pacientovi správali inak a to tak, že ho ľutovali, 

snažili sa vcítiť do jeho kože, aj keď to nebolo ľahké. 34 % respondentov sa k infikovanému 

pacientovi správali rovnako, ako k iným pacientom. Iná bola len starostlivosť o neho a dávali 

si väčší pozor pri odberoch biologického materiálu a pri ošetrovaní rán. 

87 % respondentov používa pri ošetrovaní pacientov jednorázové rukavice, čo je 

veľmi dôležité, pretože musíme brať každého pacienta, ako potencionálneho infikovaného 

jedinca. 13 % respondentov sa vyjadrilo, že pri ošetrovaní pacientov využíva tiež rúšku, plášť 

a niekedy aj okuliare.  

80 % respondentov používa jednorázové rukavice, no zároveň po odbere krvi 

nasádzajú na použitú ihlu klobúčik a je tu možnosť poranenia sa ihlou, ktorá je znečistená 

krvou. Na druhej strane 20 % respondentov rukavice pri odbere krvi nepoužíva no ani na ihlu 
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nenasádza klobúčik. No isté riziko tu je, že sa človek môže nakaziť aj z malej ranky na ruke, 

kedy nie je chránený žiadnou bariérou, ani rukavicami. 

Len 67 % respondentov si myslí, že majú dostatočné vedomosti o tejto infekcii  a o jej 

predchádzaní. 30 % respondentov si myslí, že nemajú dostatočné vedomosti,  preto by bolo 

dobré ich oboznámiť s touto problematikou, 3 % respondentov si myslí, že má nejaké 

vedomosti o tejto infekcii a chcelo by sa v tomto smere zdokonaliť. 

Výsledky dotazníka nám ukázali, že naši zdravotnícki pracovníci majú vedomosti 

o infekcii HIV, i keď nie sú dostatočné.  

 

Do praxe preto odporúčame: 

• usporiadať semináre na tému HIV, jej predchádzaní, prenosu,  

• vytvoriť informačné letáky, brožúry o infekcii HIV pre pacientov a pre 

zdravotníkov, 

• na oddeleniach zabezpečiť dostatok jednorázových pomôcok, 

• poučiť sestry, ako sa správať k infikovanému pacientovi, 

• dôležitá je prevencia a bezpečnosť práce na oddeleniach, 

• opatrne narábať s použitými pomôckami. 

 

,,Zdravie je to najcennejšie čo máme, a preto si ho vážme a nadovšetko chráňme:“ 
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VYUŽITIE MERACÍCH A HODNOTIACICH NÁSTROJOV  
PRI POSUDZOVANÍ SENIOROV 

Malíková K., Džumelová M. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

Úvod 
Pri liečení starších osôb je veľmi dôležité mať dostatok informácií o ich zdravotnom 

stave, mentálnych funkciách a sociálnych podmienkach v ktorých žijú (Topinková, 1995, 

2005).  

Hlavnými metódami získavania údajov sú- rozhovor, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie 

a funkčné geriatrické vyšetrenie. Pri každej metóde rešpektuje osobitosti zdravotníckej 

starostlivosti o seniora respektíve geriatrického pacienta. Pri realizácii rozhovoru je dôležité 

dodržiavať zásady komunikácie so starým človekom. So seniorom rozprávame priamo, 

primeraným tempom a zreteľne artikulujeme. Komunikovať začneme najskôr s pacientom, 

doplňujúce informácie získame od príbuzných.  Seniorovi primerane vysvetlíme čo konkrétne 

potrebujeme- pri vyšetrení a manipulácii, zvyšujeme istotu  a dôveru seniora. 

Anamnéza spočíva v systematickom kladení otázok, ktoré sa týkajú príznakov ochorenia, 

spojených s každým s hlavných systémov organizmu. Na zistenie všetkých okolnosti treba 

geriatrickému pacientovi venovať viac dní. 

Anamnéza sa ma overiť u príbuzných alebo osôb, ktoré sa o chorého starajú, dôležitý je 

úzky kontakt sestry s príbuznými pacienta. 

Anamnéza obsahuje všetky časti anamnézy: 

- anamnéza súčasného stavu- informácie, ktoré udáva sám pacient, týkajú sa potrieb 

a aktuálnych zdravotných ťažkostí, 

- osobná anamnéza, 

- psychologická anamnéza, 

- sociálna anamnéza, 

- spirituálna anamnéza. 

Pri fyzikálnom vyšetrení sestra postupuje cefalo-caudálne alebo podľa systémov tela. 

Pred vyšetrením je dôležité vysvetliť pacientovi priebeh a čo sa od neho očakáva. 

Funkčné geriatrické vyšetrenie je v posudzovaní zdravotného stavu seniora veľmi dôležité, 

v príspevku je podrobne rozpracované v teoretickej i praktickej časti. 

 

Funkčné geriatrické vyšetrenie 
Pri vyšetrení funkčného stavu musíme zvlášť v geriatrii okrem funkčných dôsledkov 

choroby, faktorov prostredia, zohľadniť aj faktor veku. „Podrobné vyšetrenie všetkých 
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systémov, vrátane psychických a sociálnych aspektov, nám poskytne presný obraz 

o celkovom funkčnom potenciály starého človeka“(Németh, 2007, s.146). 

Geriatrický assesment je zameraný na: 

- vyšetrenie fyzických funkcií, 

- vyšetrenie psychických funkcií, 

- vyšetrenie sociálno-spoločenských aspektov, 

- celkové zhodnotenie kvality života. 

 
Funkčné hodnotenie sa v odbornej literatúre dáva do súvisu s geriatrickým 

ošetrovateľstvom a rehabilitáciou. „V komplexnom hodnotení stavu pacienta môžeme 

v ošetrovateľstve použiť štandardizované, medzinárodne validné meracie nástroje, ktoré 

kvantifikujú a objektivizujú funkčný potenciál jednotlivých oblastí denného života“(Boriková, 

2007, s. 64). Ak má meranie funkčného stavu splniť svoj účel, nesmie byť časovo príliš 

náročné (Poledníková, 2006). Informácie sestra získava od pacienta alebo na základe 

objektívneho pozorovania. 

Medzi najčastejšie oblasti ošetrovateľského hodnotenia patria: 

a) hodnotenie bolesti, 

b) meranie kvality psychiky, 

c) meranie sebestačnosti, 

d) meranie rizika komplikácii, 

e) hodnotenie stavu výživy, 

f) hodnotenie rizika pádov. 

 

a) Hodnotenie bolesti 
Bolesť je prežívaná individuálne, preto boli vypracované metódy, ktoré umožňujú tento 

subjektívny pocit objektivizovať. Starý človek a jeho profesionálni a neprofesionálni 

poskytovatelia starostlivosti potrebujú mať dostatok informácií o bolesti, meraní bolesti, 

funkčnom potenciáli a kvalite života, nefarmakologických a farmakologických intervenciách 

v liečbe bolesti a o hodnotení ich účinku. Pacient by sa mal aktívne zapájať do liečebného 

procesu a tým nám pomáhať určiť správnu farmakologickú dávku na tlmenie bolesti.  

Najčastejšie hodnotiace metódy: 

Verbálne škály- od 1 po 10, 

Neverbálne škály, 

Vizuálne škály, 

Dotazníky (Staňková, 2001) Nástroje posudzovania bolesti u starých ľudí: 

• Funkčná stupnica bolesti (FPS). Identifikuje vplyv bolesti na funkčný potenciál a aktivitu 

starého človeka,  
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• Teplomer bolesti. Využíva slovné charakteristiky opisujúce intenzitu bolesti, 

• Škála bolestivých výrazov tváre, 

• Skrátená Vandalova stupnica 0-5 (bez bolesti- neznesiteľná bolesť),  

• Numerická stupnica (NRS). „Stupnica od 0 do 10 – žiadna bolesť až neznesiteľná bolesť. 

Jedna z najvhodnejších pre použitie u starých ľudí, odporúča sa doplniť toto hodnotenie 

o verbálny opis ako mierna, stredná, nepohodlie, zármutok, strašná, zničujúca“ 

(Duquette, 2004 In Rybárová, 2006, s.26).  

b) Posudzovanie kognitívnych funkcii 
Kognitívne funkcie umožňujú výber a spracovanie informácií tak, aby sa jednotlivec 

prispôsobil svojmu prostrediu. Medzi kognitívne funkcie patrí: vnímanie, pozornosť, pamäť, 

učenie, myslenie, predstavivosť, expresívne funkcie. Jedným zo štandardne používaných 

nástrojov pre posúdenie kognitívnych funkcií, orientačnú diagnostiku demencie je MMSE 

(Mini-Mental State Exam).  
Používa sa v ústavnej i ambulantnej starostlivosti (In Németh, 2007, Bóriková, 

2007,Topinková, 2005, Kalvach, 2006, Jarošová, 2006, s. 85). 
 

Medzi ďalšie používané nástroje patria: 

- test kreslených hodín, 

- škála hodnotenia demencie, 

- krátka škála kognitívnych funkcii (In Weber, 2000, Staňková, 2001, Pidrman, Kolibáš, 

2005). 

Montrealský kognitívny test- zručnosť, priestorová orientácia, zraková konštrukčná 

zručnosť, pomenovanie zvierat, pamäť, pozornosť, opakovanie písmen, odčítanie, 

opakovanie viet, vybavovanie slov, abstrakcia, neskoršie vybavenie slov, orientácia (In 

Reban, 2006) 

 
Posúdenie zmätenosti 

NEECHAM škála- zameraná na tri úrovne: úroveň 1- spracovanie- pozornosť, príkaz, 

orientáciu, úroveň 2- správanie- vzhľad, motorika, verbálne, úroveň 3- fyziologická kontrola- 

stabilita životných funkcií, saturácia kyslíka, kontrola kontinencie moču. 

(In Bóriková, Žiaková,2007,  Vorosová 2007) 
 
Meranie kvality psychiky 

- skrátený mentálny bodovací test podľa Gainta (In Balková, 2006, Pidrman, Kolibáš, 

2005)  

- stupnica hodnotenia psychického zdravia (In Pidrman, Kolibáš, 2005), 
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- škála depresie pre geriatrických pacientov,(In Staňková, 2001, Pidrman, Kolibáš, 

2005) 

- Geriatrická škála depresie podľa Yessavage, (In Weber, 2000) 

- Glasgowská stupnica hĺbky bezvedomia (In Staňková, 2001). 

 

c) Posudzovanie sebaopatery 
„Pri posudzovaní sebaopatery treba brať do úvahy faktory- funkčný stav pacienta 

a náročnosť domáceho prostredia, ktoré sa podieľa na potrebe zdravotnej starostlivosti „ 

(Kalvach, 2004, s. 196).  

Na posúdenie aktivít denného života vytvoril Katz pre geriatrických pacientov 

s chronickou chorobou a pre potreby rehabilitačnej praxe index nezávislosti v každodenných 

aktivitách- Katz Index of Independence in Activities of Daily Living, modifikovaná verzia je 

obohatená o inštrumentálne aktivity. (In Kalvach, 2004) 

 

Na posúdenie stupňa individuálnej úrovne a potrebu kompenzačných pomôcok 

u pacienta môžeme použiť kódy funkčnej úrovne, napríklad podľa M. Gordon. 

0- úplne sebestačný 

I- vyžaduje použitie pomôcok alebo prístrojov 

II- vyžaduje asistenciu, dohľad inej osoby alebo poradenstvo 

III- vyžaduje asistenciu alebo dohľad inej osoby a pomôcky alebo prístroje 

IV- je závislí, nespolupracuje (In Bóriková, 2006) 

Posudzovacia stupnica na jednotnú terminológiu stupňa mobility 

Z hľadiska sebestačnosti osoby sestra stanoví stupeň mobility a zaradí do stupňa: 

1. stupeň: osoba je plne mobilná- časová náročnosť na ošetrovateľskú starostlivosť je 1-

2 hodiny za 24 hodín. 

2. stupeň: mobilita osoby je mierne obmedzená- časová náročnosť na ošetrovateľskú 

starostlivosť je 3-6 hodín za 24 hodín. 

3. stupeň: mobilita osoby je veľmi narušená- časová náročnosť na ošetrovateľskú 

starostlivosť je 7-8 hodín za 24 hodín. 

4. stupeň: osoba je imobilná- časová náročnosť na ošetrovateľskú starostlivosť je 10- 14 

hodín za 24 hodín. 

Bodové hodnotenie 1b-4b v oblasti pohyb, osobná hygiena, príjem potravy, inkontinencia 

moču, stolice, návšteva WC, dekubity, schopnosť spolupráce a komunikácia. 

 (MZ SR, č. 365/2005 Z.z., odborné usmernenie MZ SR v poskytovaní DOS) 

 
d) Hodnotenie rizika komplikácii 

- hodnotenie rizika komplikácii v dýchacích cestách, 
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- riziko vzniku dekubitov, 

- hodnotenie rizika úrazu (In Staňková, 2001) 
  

e) Posúdenie výživy 
Pre komplexné posúdenie výživy môžu sestry používať: 

- formulár na rýchle zhodnotenie výživy, 

Škála na vyšetrenie nutričného stavu MNA (Mininutritional assesment), MNA- SF 

(Mininutritional assesment short form)- skrátená verzia, 

- Celkové subjektívne hodnotenie- SGA, 

- Nutričné skóre pacienta, 

- Formulár na zisťovanie údajov o nevoľnosti a vracaní (In Direrova, 2007). 
 

f) Určenie rovnováhy, prevencia pádov 
Na určenie rizika vzniku pádu, prevenciu úrazov využívame rôzne nástroje ako: 

- Nástroj pre určenie rizika pádu pacienta- orientuje sa na pohyb, vyprázdňovanie, 

medikáciu, zmyslové poruchy, mentálny status, vek. 

- Gaitov funkčný test- schopnosť vykonať 4 úkony- posadiť sa, postaviť sa, prechádzať 

cez miestnosť a otočiť sa, vrátiť sa k stoličke a posadiť sa (Gaitův funkční test, 

www.rebeka.cz/intermed/index.php?p=preview&sekce=3_1&id=53). 

- Skríningový test mobility pre geriatrických pacientov- schopnosť sadnúť si a vstať, 

stoj a rovnováha, záklon a predklon, chôdza a otáčanie (In Weber, 2000). 
 

Praktická časť 
Stanovenie prieskumného problému 

- V klinickej praxi sa štandardné meracie a hodnotiace nástroje využívajú len v malom 

rozsahu. 

- Nie sú presne vymedzené kompetencie- kto môže merací nástroj využívať (sestra, 

lekár, rehabilitačný pracovník, psychológ). 

- Ktorý merací a hodnotiaci nástroj je pre daného pacienta najvhodnejší? 
  

Cieľ prieskumu: 
- Na vybranej vzorke respondentov zistiť, ktoré nástroje sa využívajú v klinickej praxi. 

- Porovnať využívanie nástrojov v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. 

 

Prieskumné metódy 
Metódami prieskumu boli: 

- analýza ošetrovateľskej dokumentácie, 

- anketa určená pre sestry zo zdravotníckych zariadení mimo Ružomberka. 
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Kategóriami obsahovej analýzy boli základná ošetrovateľská dokumentácia, 

posúdenie zdravotného stavu pri príme pacienta, plán ošetrovateľskej starostlivosti 

a doplňujúce ošetrovateľské záznamy. 
Anketa obsahovala otázky týkajúce sa využitia meracích a hodnotiacich nástrojov pri 

vstupnom, priebežnom a záverečnom hodnotení zdravotného, psychického a sociálneho 

stavu seniorov. 

 

Prieskumná vzorka 
Prieskumnú vzorku tvorili: 

a) zdravotnícka dokumentácia- jednotlivých oddelení a kliník ÚVN Ružomberok, 

poskytujúcich starostlivosť seniorom. 

b) externé študentky FZ KU Ružomberok. 

  Výber respondentov bol zámerný, išlo o sestry poskytujúce ošetrovateľskú 

starostlivosť ľuďom starších ako 65 rokov. 

 

Realizácia prieskumu 
Zber údajov prebiehal v mesiacoch máj, jún 2007. Prieskum sme realizovali v ÚVN 

Ružomberok- analýzou zdravotnej dokumentácie a počas vyučovania externých študentov, 

ktorí prostredníctvom ankety odpovedali na jednoduché otázky. 

 
Prezentácia výsledkov  
Analýzou zdravotnej dokumentácie sme zistili, že v ÚVN Ružomberok sa najčastejšie 

používajú tieto hodnotiace nástroje- pozri tabuľka 1. 

 

Tabuľka 1 Meracie a hodnotiace nástroje využívané v ÚVN 

Merací a hodnotiaci nástroj Zdravotnícke zariadenia 

Barthelov test Doliečovacie oddelenie, onkologické oddelenie, 
interná klinika, neurologická klinika, DD a DSS 

Hodnotenie bolesti Interná klinika, onkologické oddelenie, 
neurochirurgická klinika, KARIM-LČ, chirurgická 
klinika 

Hodnotenie rizika vzniku 
dekubitov 

Doliečovacie oddelenie, neurologická klinika, 
KARIM-LČ, interná klinika, DD a DSS 

Hodnotenie rizika úrazov Doliečovacie oddelenie 
MMSE  test Doliečovacie oddelenie, psychiatrické oddelenie 

oddelenie 
Hodnotenie vedomia GCS Neurologická klinika, OAIM, KARIM-LČ 

 

Pri hodnotení výsledkov ankety sme sa zamerali na tieto oblasti: 

a) typ zdravotníckeho zariadenia- oddelenie, klinika, 
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b) mesto, 

c) používané meracie a hodnotiace nástroje. 

 

Ad a) Typ zdravotníckeho zariadenia  
Do vyplnenia ankety sa zapojili sestry pracujúce na oddeleniach/klinikách: 

Chirurgické oddelenie/klinika, onkologické oddelenie, interné oddelenie/klinika, neurologické 

oddelenie, psychiatrické oddelenie, geriatrické oddelenie, doliečovacie oddelenie, liečebňa 

pre dlhodobo chorých (LDCH), DD a DSS. 

 

Ad b) Mestá 
V ankete boli vyplnené tieto mestá: 

Čadca, Levoča, Trenčín, Kvetnica, Banská Bystrica, Kováčová, Bytča, Vyšné Hágy, Poprad. 

 

Ad c) Najčastejšie používané meracie nástroje 
Používané nástroje pre hodnotenie funkčného stavu seniora sme prehľadne zoradili 

do tabuľky 2. 

 
Tabuľka 2 Meracie a hodnotiace nástroje využívané v iných zdravotníckych zariadeniach 

Merací a hodnotiaci nástroj Zdravotnícke zariadenie 

Barthelov test Doliečovacie oddelenie, neurologické oddelenie, DD 
a DDS, LDCH, spinálna rehabilitačná jednotka, 
geriatrické oddelenie, ADOS,  

MMSE 
 

LDCH, neurologické oddelenie, geriatrické oddelenie, 
 

 
Škála bolesti 
 

LDCH, nemocnica Poprad a.s., neurochirurgická klinika, 
OAIM, ADOS, onkologické oddelenie, neurologické 
oddelenie, DD a DSS,  

ADL 
 

ADOS, spinálna rehabilitačná jednotka,  

Hodnotenie rizika dekubitov- 
Northonova škála 
 

LDCH, nemocnica Poprad a.s., geriatrické oddelenie, 
OAIM, ADOS, onkologické oddelenie, neurologické 
oddelenie 

GCS 
 

OAIM,  

Hodnotenie rizika pádu 
 

nemocnica Poprad a.s., geriatrické oddelenie, 
onkologické oddelenie,  

Hodnotenie výživy Onkologické oddelenie. 
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Diskusia 
Funkčné geriatrické hodnotenie patrí medzi základné vyšetrovacie metódy pre 

posúdenie zdravotného, mentálneho a sociálneho stavu seniora a je nevyhnutnou súčasťou 

ošetrovateľského posúdenia počas realizácie metódy ošetrovateľského procesu. 

Ako uvádza Poledníková (2006) v „ošetrovateľskej diagnostike sa u seniorov 

najčastejšie používa test základných denných činností (ADL), test denných činností podľa 

Barthela a test kognitívnych funkcií“. Na základe nášho prieskumu môžeme potvrdiť, že 

Barthelov test patrí skutočne medzi najpoužívanejšie a najjednoduchšie testy využívané pre 

posúdenie funkčného stavu seniorov. Medzi ďalšie používané nástroje patria: hodnotenie 

rizika vzniku dekubitov, hodnotenie bolesti, hodnotenie rizika pádu, hodnotenie kognitívnych 

funkcií. 

Na základe analýzy dokumentov a výsledkov ankety sme zistili, že medzi ďalšie aj 

keď už menej používané nástroje patria: ADL, GCS a hodnotenie stavu výživy. 

 

Záver 
Ošetrovateľská starostlivosť o seniora v domácej a v ústavnej starostlivosti sa 

realizuje metódou ošetrovateľského procesu. 

Dôležitou súčasťou ošetrovateľského procesu je identifikácia a uspokojovanie potrieb 

geriatrického pacienta, identifikácia aktuálneho somatického, psychického, sociálneho stavu 

a kvality života. Príspevok sa v teoretickej a praktickej časti zameral na prezentovanie 

najdôležitejších súčastí ošetrovateľského posúdenia, medzi ktoré patrí i funkčný geriatrický 

assesment. Teoretická časť bola zameraná na popis najčastejšie používaných nástrojov 

hodnotenia funkčného stavu seniora. Ako najčastejšie nástroje ošetrovateľského hodnotenia 

sme označili: hodnotenie bolesti, meranie kvality psychiky, meranie sebestačnosti, meranie 

rizika komplikácii, hodnotenie stavu výživy, hodnotenie rizika pádov. 

Praktická časť nám pomohla odhaliť, ktoré funkčné nástroje sa používajú v klinickej 

praxi. 

Zistili sme, že sestry využívajú hodnotiace nástroje a tie sú i súčasťou ošetrovateľskej 

dokumentácie. Určité nedostatky sú v ich obmedzenom používaní- napriek veľkému počtu 

existujúcich valídnych nástrojov sa používa len zopár a to hlavne nástroje zamerané na 

posúdenie sebaopatery, kognitívnych funkcií, rizika komplikácii. Dôležitou úlohou pre 

budúcnosť je priblížiť sestrám aj ostatné valídne nástroje a ich praktické využívanie vo 

všetkých fázach ošetrovateľského procesu. 
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MÁ VÝZNAM MERAŤ HLADINY GENTAMICÍNU? 
Kačmariková M.1, Demitrovičová A.2, Mrázová M.1-2 

1Trnavská univerzita v Trnave, 2Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

 

Úvod  
Gentamicín patrí medzi aminoglykozidové antibiotiká, ktoré majú rýchlu baktericídnu 

účinnosť závislú na koncentrácii. Aminoglykozidy prechádzajú difúziou cez vodíkové kanály 

vonkajšej membrány gram-negatívnych baktérií do periplazmatického priestoru a potom sú 

aktívne transportované cez cytoplazmatickú membránu na miesto účinku. Pôsobením na 

ribozómové pod jednotky 30S a 50S spôsobujú chybné čítanie genetického kódu baktérie 

a syntézu defektných bielkovín. Výsledkom tohto procesu je poškodenie membrány 

bakteriálnej bunky, zvýšenie intracelulárneho osmotického tlaku a nakoniec smrť bunky.  

Nakoľko transport cez bunkovú membránu závisí od prítomnosti kyslíka, Aminoglykozidy 

neúčinkujú na anaeróbne baktérie.  
Aminoglykozidové antibiotiká, vrátane gentamicínu sú indikované na liečbu infekcií 

spôsobených gram negatívnymi tyčinkami. Spektrum aktivity zahŕňa Escherichia coli, 

Proteus spp Enterobacter spp, Klebsiella spp, Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, 

Serratia spp a Providentia spp. Ostatné aeróbne gram- negatívne bacili, ako sú Neisseria 

spp a Haemophilus influenzae sú tiež citlivé, ale na liečbu infekcií týmito patogénmi sa 

aminoglykozidy využívajú zriedkavo. Gentamicín je tiež účinný proti väčšine kmeňov 

Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis, avšak nikdy nie v monoterapii.  
Synergický účinok v kombinácii s aminoglykozidmi majú betalaktámové antibiotiká – 

penicilíny a cefalosporíny.  Betalaktámy  pôsobia na bunkovú stenu baktérií a cez zvýšené 

množstvo vytvorených pórov tak môžu Aminoglykozidy viac prenikať dovnútra bunky, čím sa 

zvyšuje ich koncentrácia vo vnútri baktérie a tak aj baktericídny účinok.  

Minimálna inhibičná koncentrácia gentamicín je pre väčšinu Gram-negatívnych 

baktérií 4,0 μg/ml a menej. Keďže účinok aminoglykozidov je závislý na koncentrácii, pomer 

vrcholovej koncentrácie ku MIC (peak/MIC)by mal dosahovať hodnoty 10:1. Štandardné 

dávkovanie gentamicínu je 3-5 mg/kg/deň rozdelených do 1 až 3 dávok. Pri konvenčnom 

dávkovaní 3x denne  je však malý predpoklad, že by sa dosiahol požadovaný pomer 

peak/MIC 10:1. Pri dávkovaní raz denne sa síce tranzientne dosiahne požadovaná vrcholová 

koncentrácia, avšak doteraz sa nepreukázalo, že by to malo vplyv na rýchlejší baktericídny 

účinok. Aminoglykozidy majú úzky terapeutický index: koncentrácie potrebné na dosiahnutie 

požadovaného účinku sa približujú ku koncentráciám, ktoré sú spojené s rizikom toxicity. 

Najčastejšími nežiaducimi účinkami gentamicínu (ako aj ostatných aminoglykozidov) je 

nefrotoxicita a ototoxicita. Ototoxicita je vo včasnom štádiu reverzibilná, počas liečby 

gentamicínom sa však vyskytlo aj trvalé poškodenie sluchu. Narušené bývajú pritom ako 
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kochleárne, tak aj vestibulárne funkcie. Nefrotoxicita, ak je včas rospoznaná, býva tiež 

reverzibilná. Primárnym miestom toxického účinku je proximálny tubulus. Aminoglykozidy sa 

vylučujú glomerulárnou filtráciou, avšak časť sa v proximálnom tubule reabsorbuje. 

U niektorých pacientov dochádza k akumulácii aminoglykozidov v lyzozómoch so vznikom 

lyzozómovej fosfolipidózy. Po uvoľnení lyzozómových enzýmov  dochádza k nekrózy bunky, 

pričom tento proces môže vyústiť až do akútnej tubulárnej nekrózy. Laboratórne nálezy 

poukazujúce na aminoglykozidovú nefrotoxicitu zahŕňajú zvýšenie sérového kreatinínu, urey, 

zníženie glomerulárnej filtrácie, zmeny v koncentračnej funkcii obličiek, neskôr sa pridružuje 

proteinúria, aminoacidúria, glykozúria a porucha elektrolytovej rovnováhy.  

Úzky terapeutický index gentamicínu – malý rozdiel medzi koncentráciami účinnými 

a toxickými je dôvodom, prečo má význam monitorovať jeho hladiny v sére. Kým reziduálna 

hladina, ak je zvýšená, znamená akumuláciu liečiva v organizme a signalizuje riziko toxicity, 

dostatočne vysoká vrcholová koncentrácia je potrebná na dosiahnutie klinického efektu. 

Štandardne sa teda merajú po dosiahnutí rovnovážneho stavu (po 3.-4. dávke) 2 

koncentrácie – reziduálna, ktorá sa odoberá pol hodinu pred nasledujúcou dávkou 

a vrcholová – odoberá sa pol až 1 hodinu po podaní antibiotika.  Po scentrifugovaní sa 

koncentrácie merajú zo séra pomocou fluorescenčnej polarizačnej imunoanalýzy. 

Referenčné rozmedzie pre jednotlivé koncentrácie je uvedené v tabuľke 1. 

Tabuľka1 Optimálne koncentrácie gentamicínu v sére 
 

reziduálne koncentrácie : ľahšie infekcie: do 1 mg/l 
                                             ťažšie infekcie: do 2 mg/l 
Pri dávkovaní 1x denne má byť reziduálna koncentrácia do 1 ug/ml 

 
vrcholové koncentrácie:  ľahšie infekcie: 5-8 mg/l 
                                            ťažšie infekcie : 8-12 mg 

 
Cieľ práce  

Cieľom našej práce bolo analyzovať správnosť nameraných hladín gentamicínu 

v závislosti od spôsobu dávkovania a zistiť, či vysoké reziduálne koncentrácie boli skutočne 

spojené so zvýšeným rizikom toxicity a nízke vrcholové koncentrácie so zlyhaním 

antibiotickej liečby. 

Súbor a metóda 
Vyhodnotili sme 236 nameraných vzoriek gentamicínu za obdobie od marca 2004 do 

konca roka 2006. Namerané koncentrácie sme potom vyhodnotili v závislosti od 

dávkovacieho režimu. 54 vzoriek od 29 pacientov, ku ktorým sme mali prístup 

k dokumentácii, sme vyhodnotili navyše výsledok liečby ako aj toxicitu vo vzťahu 
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k dávkovaciemu režimu pomocou univariantnej analýzy. Ako vyliečenie bolo definované 

vyliečenie pacienta s mikrobiologickou eradikáciou patogéna, úpravou laboratórnych 

parametrov (Le, CR) a vymiznutie klinických znakov infekcie u pacienta bez úpravy iniciálnej 

antibiotickej liečby obsahujúcej gentamicín. Nefrotoxicitu sme definovali ako vzostup 

kreatinínu nad normu alebo viac ako 20% hodnoty pred liečbou. 
Výsledky a diskusia 

Zastúpenie jednotlivých dávkovacích režimov v sledovanom období znázorňuje graf 

č1. V roku 2004, kedy sme so stanovovaním hladín gentamicínu začínali, mala väčšina 

pacientov dávkovanie viackrát denne (teda dávkovací interval 8 alebo 12 hodín), dávkovanie 

3x denne malo až 48% pacientov. Len 6 % pacientov malo dávkovanie raz denne. V roku 

2005 sme na základe výsledkov TDM z predchádzajúceho roku pozorovali zmenu 

v dávkovaní: 3x denne malo už len 14 % pacientov a podiel tých, ktorý dostávali gentamicín 

raz denne stúpol na 39%. Podobne to bolo aj v roku 2006, kedy dávkovanie raz denne mal  o 

38% pacientov. 
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Graf 1 Dávkovacie režimy gentamicínu v rokoch 2004-2006 

 
Dávkovanie 3x denne: Reziduálna koncentrácie (graf 2) pri tomto dávkovaní bola správna 

v 61 %, v 14 % bola nízka, avšak až pätina bola vysoká, teda až 25 % bolo vo zvýšenom 

riziku poškodenie obličiek a sluchu. Vrcholová koncentrácia (graf 3) bola naopak správna len 

v 27 %, vysokú mali 4 % a nízku až 69 %. Viac ako 2/3 pacientov s dávkovaním 3x denne 

bolo tak ohrozených zlyhaním liečby z pod dávkovania 
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Graf 2 reziduálna koncentrácia                           Graf 3  vrcholová koncentrácia  

 

Dávkovanie 2x denne: Pri dávkovacom intervale á 12 hodín sa dosiahli lepšie výsledky, čo 

sa týka správnosti nameraných koncentrácií, ako pri dávkovaní každých 8 hodín. Reziduálna 

koncentrácia (graf 4) bola správna až v 68 %, v 19 % bola nízka a v 13 % vysoká. Taktiež 

vrcholové koncentrácie (graf 5) boli správne v 46 %, 9 % bolo vysokých a 45 % nízkych 

Reziduálna koncentrácia

68%

13%
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Graf 4 reziduálna koncentrácia  Graf 5 vrcholová koncentrácia 

 

Dávkovanie raz denne (á 24 hodín): Pri tomto dávkovaní malo riziko toxicity určené 

vysokou reziduálnou koncentráciou (graf 6) len 1 % pacientov. Správne hladiny sme 

namerali u 60 % vzoriek a 39 % malo reziduálnu koncentráciu nízku. Vrcholová koncentrácia 

(graf 7) bola pri tomto dávkovaní správna v jednoznačne najvyššom percente: 78 %. Vysokú 

malo 8 % a 14 % malo nízku reziduálnu koncentráciu. 
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Graf 6 reziduálna koncentrácia  Graf 7 vrcholová koncentrácia 

 

Porovnaním výsledkov TDM univariantnou analýzou (tabuľka 2) sme zistili, že pri 

dávkovaní 1x denne sa dosahujú častejšie správne vrcholové hladiny (p<0,05), pričom riziko 

nízkych vrcholových koncentrácií je vyššie  pri dávkovaní viackrát denne (p=0,0001). Toxicita 

sa signifikantne častejšie vyskytla u pacientov liečených viackrát denne (p<0,05). 

Univariantnou analýzou sa nám však nepodarilo zistiť súvislosť medzi výsledkom liečby 

a dávkovacím režimom gentamicínu. 

Tabuľka 2 Výsledky  TDM, liečby a toxicity vo vzťahu k dávkovaciemu režimu 

 1x denne 2-3x denne P 
Reziduálna hladina    
v norme 9 12 NS 
nízka 4 0 NS 
vysoká 2 2 NS 
Vrcholová hladina    
v norme 10 4 0.05 
nízka 0 9 0,0001 
vysoká 4 0 NS 
Výsledok liečby    
zlepšení, vyliečení 12 11 NS 
zlyhanie liečby 2 3 NS 
Toxicita    
áno 1 5 0,05 
nie 13 9 NS 
 
Záver  

Dávkovanie gentamicínu jedenkrát denne je z hľadiska dosiahnutia správnych 

sérových koncentrácií najvýhodnejšie a zároveň má aj najnižšiu toxicitu. Vplyv dávkovacieho 

režimu na výsledok liečby sa nám však nepodarilo preukázať, čo je zrejme spôsobené 

pomerne malým súborom. Naša práca jednoznačne potvrdila, že meranie predovšetkým 

reziduálnej koncentrácie gentamicínu má mimoriadny význam. Úprava dávky na základe 
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včasného rozpoznania rizika toxicity vďaka TDM môže ochrániť pacienta od závažného 

poškodenia obličiek 

 

(S podporou grantu VEGA 1/6096/05: Monitorovanie hladín antibiotík - korelácia medzi 

sérovými koncentráciami a klinickou účinnosťou) 
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INTEGROVANÉ PROTOKOLY STAROSTLIVOSTI  
Koňošová H. 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 

Kľúčové slová: integrované protokoly starostlivosti, multidisciplinárne protokoly, mapy 

starostlivosti.  

 

 Snaha poskytovať kvalitnú starostlivosť pri použití limitovaných zdrojov viedla 

k vytvoreniu nových  prístupov. Integrované protokoly starostlivosti sú praktickým nástrojom 

i koncepciou, ktorá sa používa vodidlo, protokol, ktorý je lokálne odsúhlasený, orientovaný 

na pacienta. Protokol ako dokument, opisuje proces poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, hlavné prvky a výsledky starostlivosti. Ako dokument je protokol súčasťou 

dokumentácie pacienta 

Obmedzené zdroje nútia manažerov zdravotníckych zariadení, vrátanie 

ošetrovateľských manažerov, hľadať cesty ako zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť.  

Snaha poskytovať kvalitnú starostlivosť pri použití limitovaných zdrojov viedla 

k vytvoreniu nových  prístupov v rámci tzv. maged care – riadenej starostlivosti. Jedným z 

týchto  prístupov sú integrované protokoly starostlivosti. Integrované protokoly starostlivosti 

sú praktickým nástrojom i koncepciou, ktorá sa používa vodidlo, protokol, ktorý je lokálne 

odsúhlasený, orientovaný na pacienta a slúži pre každodennú prax u každého pacienta. (3)  

Protokol ako dokument, opisuje proces poskytovania zdravotnej starostlivosti, hlavné prvky 

a výsledky starostlivosti. Integrované protokoly starostlivosti porovnávajú aktuálnu prax 

s plánovanou starostlivosťou. Stanovujú kvalitnú prax založenú na faktoch, 

multidisciplinárnom prístupe. V protokoloch sú zaznamenané odchýlky od plánovanej 

starostlivosti vo forme variantov starostlivosti.  

Ako dokument je protokol súčasťou dokumentácie pacienta, kde sú zaznamenávané 

vykonané činnosti, výsledky a variácie medzi plánovanou a aktuálnou starostlivosťou (1).  

Koncepcia integrovaných protokolov starostlivosti obsahuje systematický cyklus 

aktivít pre tvorbu protokolov, pre zabezpečenie kontinuálneho skvalitňovania praxe 

a výsledkov starostlivosti.  

Na začiatku je potrebné rozdeliť pacientov do skupín na základe určitého 

klasifikačného systému.  V 90tych rokoch boli protokoly definované rôznym spôsobom. 

Ťažkosti spôsobilo to, že protokoly popisujú  starostlivosť u skupiny pacientov alebo typický 

prípad. Jednotlivé protokoly zriedka popisujú celý priebeh starostlivosti u konkrétneho 

pacienta. Sú orientované na skupinu pacientov a popisujú časť, fázu starostlivosti od prijatia, 

jednotlivé intervencie až po fázu prepustenia. Protokol spája súčasti starostlivosti a liečby 
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všetkých členov multidisciplinárneho tímu pre vymedzenú skupinu pacientov alebo typ 

prípadov v určitom časovom rámci.  

Protokol obsahuje:  

- multidisciplinárne klinické činnosti, 

- kvalitnú prax založenú na faktoch, 

- varianty  starostlivosti, 

- vyšetrenia, záznamy, posúdenia, informovaný súhlas, dotazník spokojnosti, 

- škály a meradlá klinických  výsledkov, 

- priestor pre ďalšie záznamy o individuálnej starostlivosti u konkrétneho pacienta, 

- záznamy o probléme, pláne, cieli alebo podobne štukturované záznamy 

o individuálnych výsledkoch pacienta(3). 

 

Protokoly nie sú rovnaké pre každú organizáciu. 

Majú byť:  

- ľahko a jasne vyplniteľné, 

- dostupné, 

- účelné, 

- súčasťou bežných klinických záznamov, 

- jasne spájať vzájomne súvisiace činnosti. 

Nemajú obsahovať: 

- duplikáciu záznamov, 

- vyžadovať zvláštnych formulár pre zaznamenávanie variantov,  

- vyžadovať informácie ako vyplniť záznam, 

- obsiahly a nejasný opis vzájomne súvisiace činnosti. 

 

Integrované klinické protokoly majú rôzne názvy: multidisciplinárne protokoly 

starostlivosti, protokoly starostlivosti, kritické protokoly starostlivosti, klinické protokoly 

starostlivosti, mapy starostlivosti, profily starostlivosti(2).   

 

Spoločne ich charakterizuje : 

- systematická činnosť pre ucelenú kvalitnú prax, kontinuálne zlepšovanie starostlivosti 

zameranej na  pacienta, 

- starostlivosť orientovanú na skupinu pacientov, 

- procesy orientované na  multidisciplinárne role, kompetencie, 

- mapy a modely procesov klinickej starostlivosti,  

- obsahujú ordinácie a priority vrátane vodidiel a protokolov, 

- obsahujú štandardné výsledky. 
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Mapa starostlivosti, klinická, kritická - inak aj: integrovaná mapa starostlivosti, case 

management plán, interdisciplinárny protokol je nástroj, metóda riadenia starostlivosti 

pacientov alebo definovanej skupiny pacientov počas vymedzeného časového úseku, ktorý 

určuje ciele a kľúčové prvky starostlivosti založené na najlepších overených postupoch  

a očakávaniach pacienta uľahčujúc komunikáciu, koordináciu rolí a čiastkových činností 

interdisciplinárneho tímu, pacientov a ich príbuzných, dokumentovaním, monitorovaním 

a hodnotením variantov a poskytovaním potrebných zdrojov a výsledkov. Cieľom máp 

starostlivosti je zvyšovať kvalitu starostlivosti, redukovať riziká, zvýšiť spokojnosť pacienta a 

zvyšovať účelné využitie zdrojov. (2,3) 

V 80-tych rokoch sa protokoly začali vytvárať v rámci riadenej starostlivosti v 

Spojených štátoch, keď sa redefinoval systém poskytovania starostlivosti dôrazom na 

určenie merateľných výsledkov. Boli zamerané viac na pacienta ako na systém poskytovania 

starostlivosti. Bolo potrebné poukázať na účinnosť procesov v záujme plnenia požiadaviek 

poisťovacích spoločností. V 90-tych rokoch vo Veľkej Británii vznikla iniciatíva pre 

organizačnú zmenu starostlivosti orientovanej na pacienta. Od roku 1992 boli vo Veľkej 

Británii vytvorené a implementované plány starostlivosti v akútnej, komunitnej, primárnej 

starostlivosti, súkromnej, v starostlivosti o mentálne zdravie, v súkromných zariadeniach 

i zariadeniach NHS. Dnes sú protokoly používané vo Veľkej Británii, Kanade, Nemecku, 

Belgicku, Holandsku. (4) 

Objasňujú ciele pacienta a slúžia na načasovanie a rozdelenie činnosti personálu pre 

dosiahnutie týchto cieľov účelne. V súvislosti s tlakom platcov na zníženie dĺžky 

hospitalizácie boli protokoly vytvorené a implementovanie pre širokú škálu výkonov 

a ochorení, pri ktorých bola dĺžka hospitalizácie príliš dlhá. 

Kritické protokoly vyžadujú sústavnú tvorbu, implementáciu a udržiavanie. Sú jednýmy 

možných nástrojov pre zvýšenie kvality a efektivity komplexnej zdravotnej starostlivosti. 

Zoznam bibliografických odkazov 

1. DAINSKI. I.: The  Road do Professionalismin Nursing: Case Management or Practice  
Based in Nursing Theory. In Nursing Science Quaartely [online]. r 2000, No. 13 pp. 
74 – 79. [cit 2007-10-17]. Dostupné na internete: http://www.sagepub.com/ 

2. De BLESER, L. et all. Defining pathways. In Journals of Nursing Management 
[online]. Oktober 2006, Vol. 14, No. 7, pp. 553 – 563. [cit 2007-10-17]. Dostupné na 
internete: http://www.ingentaconnect.com/ 

3. KADUČÁKOVÁ, H., DŽUMELOVÁ, M.: Aplikácia kreatívnych metód do vzdelávacieho 
procesu v ošetrovateľstve. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin, 
UK, JLF Martin, LF UP  Olomouc 2005, 611 s. ISBN 80-88866-32-4 

4. Protocol & Care Pathways Specialist Library. [cit 2007-10-17] Dostupné na internete:  
http://www.library.nhs.uk/pathways/ 

 

 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  480

VÝVOJ OŠETROVATEĽSKÝCH DIAGNÓZ 

Koňošová H. 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 
Kľúčové slová: Ošetrovateľské diagnózy. NANDA. Taxonómia. 

 

Severoamerická spoločnosť pre ošetrovateľské diagnózy The North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) je na celom svete uznávaná za prvú a  

najvýznamnejšiu organizáciu, ktorá sa systematicky venuje rozvoju ošetrovateľských 

diagnóz. NANDA v r. 1988 definovala ošetrovateľské diagnózy a neskúr ich rozdelila do 

štruktúry modelov ľudských odpovedí v Taxonómii I, revidovaná. 

Autorka v článku sa ďalej venuje Taxonómii II, ktorej základom je Godonovej model 

funkčných vzoriek zdravia. 

Severoamerická spoločnosť pre ošetrovateľské diagnózy The North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) je na celom svete uznávaná za prvú a  

najvýznamnejšiu organizáciu, ktorá sa systematicky venuje rozvoju ošetrovateľských 

diagnóz. Úsilie, ktoré začalo v roku 1973 na Konferencii v St. Louis, vyústilo v roku 1982 do 

založenia organizácie NANDA, ktorá spájala najskôr sestry z USA a Kanady, neskôr sa stala 

medzinárodnou. 

NANDA v r. 1988 definovala ošetrovateľské diagnózy na základe práce Dr. Joyce 

Shoemaker: 

Ošetrovateľská diagnóza je  klinickú úsudok o odpovediach jednotlivca, rodiny alebo 

konunity na aktuálneh alebo potenciálne zdravotné problémy. Ošetrovateľská diagnóza je 

základom pre výber intervencií pre dosiahnutie výsledkov za ktoré je sestra zodpovedná.(1) 

Diagnostická kategória je formulovaná na základe empirických indikátorov, príznakov 

a symptómov, ktoré sa spolu vyskytujú tak často, že si vyžadujú pozornosť sestry. Súboru 

indikátorov je daný názov a definícia.  Pokiaľ bude ošetrovateľská kategória zahrnutá do 

systému ošetrovateľských diagnóz bude niekoľko krát prehodnotená v procese prijímania do 

zozamu NANDA a následne dva roky overovaná v praxi.  

Od roku 1973 do roku 1986 boli diagnostické kategórie zoradené podľa abecedy. 

Neskôr ich NANDA  rozdelila do štruktúry modelov ľudských odpovedí v Taxonómii I, 

revidovaná:  
 
Výber                    - vyberať medzi alternatívami 
Komunikovanie  - konverzovať 
Výmena                - dávať, prijímať 
Pociťovanie           
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Poznávanie           
Pohybovanie      
Pociťovanie                - hodnotiť zmyslamy 
Vytváranie vzťahov  - spájanie, vytvárať spojenia medzi, 
Hodnotenie                 - zaujímať sa, starať sa. 

V rokoch 1977 – 1982 skupina 14 sestier – teoretičiek na čele s Royovou vytvorila 

organizačný rámec, ktorý nazvali model celistvého človeka, ktorý bol premenovaný na 

Modely ľudských odpovedí. Táto štruktúra bola prijatá účastníkmi Siedmej konferencie 

NANDA v roku 1986. Pri používaní v klinickej praxi i pre potreby informačných systémov bol 

tento prístup príliš abstraktný. V roku 1998 Výbor pre  taxonómiu pod vedením Dr. Kay Avant 

začal hľadať iné usporiadanie ošetrovateľských diagnóz, ktoré by viac vyhovovalo praxi.(2) 

 Na základe tohto hľadania vznikla nová Taxonómia II, ktorej základom je Godonovej 

model funkčných vzoriek zdravia. Model bol v spolupráci s autorkou upravený tak, že sa 

obsah vzorky spánku pridal do vzorky aktivita a pridali sa domény bezpečie a ochrana, 
komfort, rast a vývoj.  Vzniklo tak 13 domén a 46 tried. (3). 

 

Taxonómia II. má tri úrovne: domény, triedy a diagnózy. 

Doména je oblasť činnosti, štúdia alebo záujmu.  Trieda je  časť  väčšej skupiny,  rozdelenie 

osoby  alebo vecí podľa kvality, druhu a stupňa. 

Aktuálna ošetrovateľská diagnóza opisuje súčasnú odpoveď  jednotlivca, rodiny alebo 

komunity na zdravotné podmienky / život.  

Rizikové ošetrovateľské diagnózy opisujú odpoveď, ktorá sa môže  rozvinúť 

u zraniteľného 

jednotlivca, rodiny alebo komunity na zdravotné podmienky / život. Je spojení s rizikovými 

faktormi, ktoré spôsobujú zraniteľnosť.  

Wellnes -  ošetrovateľské diagnózy opisujú odpoveď  na úroveň zdravia jednotlivca, rodiny 

alebo komunity, ktorí majú  predpoklady  pre zlepšenie. 

 

 
1.  P o d p o r a     z d r a v i a   
Zhodnotenie zdravia, správneho fungovania človeka a stratégií používaných na 
udržanie kontroly a zlepšenia zdravia alebo správneho fungovania človeka                       

Trieda 1: povedomie o zdraví – rozpoznanie zdravého života pohody 
Žiadna dg.  
Trieda 2: riadenie zdravia – identifikovanie,  kontrolovanie, vykonávanie a integrovanie 
aktivít na udržiavanie zdravia a optima. 
Efektívny liečebný režim 00082 
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Nefektívny liečebný režim 00078 
Nefektívny liečebný režim rodiny 00080 
Nefektívny liečebný režim komunity 00081 
Hľadanie zdravého životného štýlu – špecifikovať 00084 
Neefektívne udržiavanie zdravia 00099 
Narušené udržiavanie domácnosti 00098 
Možnosť pre zlepšenie terapeutického režimu 00162 
Možnosť pre zlepšenie výživy 00163 
2. V ý ž i v a :  aktivity spojené s prijímaním, trávením a využitím živín za účelom výživy  
                        tkanív, obnovy tkanív a produkcie energie                                                       

Trieda 1: prijímanie potravy – prijímanie stravy alebo živín  

Neefektívne dojčenie 00107 
Narušené prehĺtanie 00103 
Nadmerná výživa 00002 
Nedostatočná výživa 00001 
Riziko nadmernej výživy 00003 
Trieda 2: trávenie – fyzikálne a chemické  procesy, ktoré premieňajú potraviny na látky 
vhodné k vstrebávaniu a na látky telu vlastné 
Žiadna dg.  
Trieda 3: vstrebávanie – prijímanie živín telesnými tkanivami 
Žiadna dg.  
Trieda 4: metabolizmus – chemický  a fyzikálny proces u živých organizmov a buniek 
pre tvorbu a využitie protoplazmy, produkcia odpadových látok a energie  
Žiadna dg.  
Trieda 5: hydratácia – prijímanie a vstrebávanie tekutiny a elektrolytov 
Deficit telesných tekutín 00027 
Riziko deficitu telesných tekutín 00028 
Zvýšený objem telesných tekutín 00026 
Riziko nerovnováhy objemu telesných tekutín 00025 
Možnosť pre zlepšenie bilancie tekutín 00160 
3.  V y l u č o v a n i e – sekrécia a exkrécia  odpadových látok z tela                                   
Trieda 1: močový systém – sekrécia, reabsorbcia a exkrécia moču 
Narušené vylučovanie moču 00016 
Retencia moču 00023 
Úplná inkontinencia moču 00021 
Funkčná inkontinencia moču 00020 
Stresová inkontinencia moču 00017 
Urgentná inkontinencia moču 00019 
Reflexná inkontinencia moču 00018 
Riziko urgentnej inkontinencie  moču  00022 
Možnosť pre zlepšenie vylučovania moču 00166 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  483

Trieda 2: tráviaci systém – sekrécia a exkrécia odpadových látok z čreva 
Inkontinencia stolice  00014 
Hnačka 00013 
Zápcha 00011 
Riziko zápchy 00015 
Habituálna zápcha  00012 
Trieda 3: kožný systém  - sekrécia a exkrécia kožou 
Žiadne dg.  
Trieda 4: dýchací systém – proces výmeny plynov a vylučovanie konečných 
produktov  metabolizmu 
Narušená výmena plynov 00030 
4.  A k t i v i t a   –   o d p o č i n o k  produkcia, uchovanie, výdaj alebo  rovnováha 
energetických zdrojov                                                         
Trieda 1: spánok – odpočinok : spánok, oddych, pokoj, relaxácia alebo inaktivita 
Narušený spánok 00095 
Spánková deprivácia 00096 
Možnosť pre zlepšenie spánku 00165 
Trieda 2: aktivita – pohyb : pohyb častí tela (mobilita) , vykonávanie práce, alebo 
vykonávanie činnosti často ( nie vždy) proti odporu 
Riziko imobilizačného syndrómu 00040 
Zhoršená pohyblivosť 00085 
Zhoršená pohyblivosť na lôžku 00091 
Narušená schopnosť manuálne ovládať invalidný vozík 00089 
Zhoršené premiestňovanie sa 00090 
Narušení chôdza 00088 
Nedostatok záujmových aktivít 00097 
Oneskorené pooperačné zotavovanie 00100 
Sedavý spôsob života 00168 
Trieda 3: energetická rovnováha – dynamický stav harmónie medzi príjmom a výdajom 
zdrojov  
Narušené energetické pole 00050 
Únava 00093 
Trieda 4: kardiovaskulárna – pulmonálna odpoveď: kardiopulmonálne mechanizmy, 
ktoré podporujú aktivitu / odpočinok 
Znížený srdcový výdaj 00029 
Znížená spontánna ventilácia  00033 
Neefektívne dýchanie 00032 
Intolerancia aktivity 1. – 4. stupňa 00092 
Riziko intolerancie aktivity 00094 
Dysfunkčné odpájanie umelej ventilácie 00034 
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Neefektívne prekrvenie tkanív (špecifikovať: renálne, 
cerebrálne, kardiopulmonálne, gastrointestinálne, periferne) 

00024 

Trieda 5: sebaopatera: schopnosť vykonávať činnosti 
v rámci starostlivosti o seba   

 

Deficit sebaopatery pri obliekaní a úprave zovňajšku 00109 

Deficit sebaopatery pri kúpaní a hygiene 00108 

Deficit sebaopatery pri stravovaní 00102 

Deficit sebaopatery pri vyprázdňovaní 00110 

5.  V n í m a n i e  –  p o z n á v a n i e: systém zahrňujúci pozornosť, orientáciu, 
vnímanie, poznávanie a komunikovanie                                                       
Trieda 1: pozornosť: mentálna pripravenosť – schopnosť postrehnúť alebo pozorovať 
Odmietanie jednej strany tela  00123 
Trieda 2: orientácia: orientácia v čase, mieste a osobe  
Narušená interpretácia okolia 00127 
Potulovanie sa 00154 
Trieda 3: vnímanie: prijímanie informácií prostredníctvom zmyslov hmatu, chuti, 
čuchu, zraku, sluchu a kinestezie a určenie významu údajov pri pomenovaní, 
vzťahoch a alebo  rozpoznanie vzorov   
Narušené zmyslové vnímanie (špecifikovať: zrakové, 
 sluchové, chuťové, kinetické, hmatové, čuchové) 

00122 
 

Trieda 4: poznávanie: schopnosť pamäti, učenia, myslenia, riešenia problémov, 
zovšeobecňovania, posudzovania, reči, počítania  a ovládanie  jazyka. 
Deficit vedomostí (špecifikovať) 00126 
Možnosť doplniť nedostatok vedomostí 00161 
Akútna zmätenosť 00128 
Chronická zmätenosť 00129 
Narušená pamäť 00131 
Narušené myšlienkové procesy 00130 
Trieda 5: komunikácia: odosielanie a prijímanie verbálnych a nonverbálnych 
informácií 
Zhoršená verbálna komunikácia 00051 
Možnosť pre zlepšenie komunikácie 00157 
6.  V n í m a n i e    s e b a    s a m é h o: uvedomenie si seba samého                                  
Trieda 1: sebakoncepcia : vnímanie  seba ako celku 
Narušená osobná identita 00121 
Bezmocnosť 00125 
Riziko bezmocnosti 00152 
Beznádej 00124 
Riziko osamelosti 00054 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  485

Možnosť pre zlepšenie sebakoncepcie 00167 
Trieda 2: sebaúcta : posúdenie vlastnej hodnoty, schopnosti, významu, a úspechu 
Chronicky nízka sebaúcta 00119 
Situačne znížená sebaúcta 00120 
Riziko situačne zníženej sebaúcty 00153               
Trieda 3: obraz tela : mentálny obraz vlastného tela  
Narušený obraz tela 00118 
7.  R o l  a  -   v z ť a h y: pozitívne alebo negatívne spojenie alebo vzťahy medzi 
osobami alebo skupinami a význam akým sú tieto vzťahy demonštrované                         
Trieda 1: rola opatrovateľa: spoločensky očakávaný vzor správania osoby 
poskytujúcej starostlivosť, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom  
Preťaženie opatrovateľa 00061 
Riziko preťaženia opatrovateľa 00062 
Zhoršená rodičovská rola 00056 
Riziko zhoršenia rodičovskej role 00057 
Možnosť pre zlepšenie rodičovskej role 00164 
Trieda 2: rodinné vzťahy: vzťahy ľudí, ktorí sú spojení biologicky alebo  vlastnou 
voľbou 
Narušený život rodiny 00060 
Možnosť pre zlepšenie života rodiny 00159 
Dysfunkčný život rodiny: alkoholizmus 00063 
Riziko oslabenie rodičovského puta k dieťaťu  00058 
Trieda 3: vykonávanie rolí: kvalita vykonávania spoločensky očakávaného  vzoru  
správania 
Efektívne dojčenie 00106 
Neefektívne dojčenie 00104 
Prerušené dojčenie 00105 
Neefektívne vykonávanie role 00055 
Konflikt rodičovskej role 00064 
Narušená sociálna interakcia 00052 
8.  S e x u a l i t a : sexuálna identita, sexuálna funkcia a reprodukcia                                  
Trieda 1: sexuálna identita : stotožnenie sa s vlastnou sexualitou a/alebo pohlavím 
Sexuálna dysfunkcia 00059 
Neefektívne sexuálne vzory správania 00065 
Trieda 2: sexuálna funkcia: schopnosť participovať na sexuálnych aktivitách 
Žiadna dg.  
Trieda 3: reprodukcia : proces, reprodukcie človeka 
Žiadna dg.  
9. Z v l á d a n i e     s t r e s u   – spokojnosť  so zvládaním životných situácií 
Trieda 1. post – traumatická odpoveď: reakcie vyskytujúce sa po fyzickej alebo 
psychologickej traume 
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Stresový syndróm z premiestnenia/presťahovania 00114 
Riziko stresového syndrómu z premiestnenia 00149 
Traumatický syndróm po znásilnení 00142 
Traumatický syndróm po znásilnení: tichá reakcia 00144 
Traumatický syndróm po znásilnení: zmiešaná reakcia 00143 
Posttraumatický syndróm 00141 
Riziko postraumatického syndrómu 00145 
Trieda 2: zvládanie záťaže: proces zvládania environmentálneho stresu 
Strach 00148 
Úzkosť 00146 
Úzkosť zo smrti 00147 
Chronický zármutok 00137 
Neefektívne odmietanie 00072 
Anticipačný smútok 00136 
Dysfunkčný smútok 00135 
Znížená schopnosť prispôsobiť sa  00070 
Neefektívne zvládanie záťaže 00069 
Neschopnosť rodiny zvládať záťaž 00073 
Ohrozené zvládanie záťaže rodinou 00074 
Obranné zvládanie záťaže 00071 
Neefektívne zvládanie záťaže komunitou 00077 
Možnosť pre zlepšenie zvládania záťaže jednotlivcom 00158 
Možnosť pre zlepšenie zvládania záťaže rodinou 00075 
Ochota k zvládaniu záťaže komunitou 00076 
Riziko dysfunkčného smútku 00172 
Trieda 3: neurobehaviorálny stres: správanie odrážajúce činnosť nervového systému 
a mozgu 
Autonómna dysreflexia 00009 
Riziko autonómnej dysreflexie 00010 
Narušené správanie dieťaťa  00116     
Riziko narušenia spávania dieťaťa    00115  
Ochota k zlepšeniu správania dieťaťa   00117 
Znížená intrakraniálna adaptačná kapacita 00049 
10.  Ž i v o t n é   p r i n c í p y: zásady, ktoré sú podkladom postojov, spôsobov 
myslenia, prejavov a zvykov človeka.   
Trieda 1: hodnoty: identifikovanie a hodnotenie preferovaných spôsobov konania  
alebo konečného stavu 
Žiadne dg.  
Trieda 2: viera: názory, očakávania, alebo hodnotenie činov, zvykov, ktoré sú 
pokladané za správne 
Možnosť zlepšenia duchovnej pohody 00068 
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Trieda 3: súlad hodnôt, viery a konania: dosiahnutý súlad, rovnováha medzi  
hodnotami, vierou a konaním 
Duchovná tieseň 00066 
Riziko duchovnej tiesne 00067 
Konflikt v rozhodovaní (špecifikovať) 00083 
Neochota k spolupráci  (špecifikovať) 00079   
Riziko narušenia religiozity  00170 
Narušenie religiozity   00169 
Možnosť pre zlepšenie  religiozity 00171 
11.  B e z p e č n o s ť  –  o c h r a n a: ochrana pred ohorením, fyzickým poranením  
alebo narušením imunitného systému, obrana pred stratou a ochrana bezpečia a 
istoty   
Trieda 1: infekcia:reakcia človeka na vstup patogénov do tela 
Riziko infekcie 00004 
Trieda 2: telesné poranenie: poranenie alebo telesné poškodenie 
Narušená sliznica ústnej dutiny 00045 
Riziko poranenia 00035 
Riziko perioperatívneho poranenia 00087 
Riziko pádu 00155     
Riziko úrazu 00038 
Narušená integrita kože 00046 
Riziko narušenia integrity kože 00047 
Narušená integrita tkanív 00044 
Narušený chrup 00048  
Riziko dusenia 00036 
Riziko aspirácie 00039 
Zhoršená priechodnosť dýchacích ciest 00031 
Riziko periférnej neurovaskulárnej dysfunkcie 00086 
Neefektívna  odolnosť 00043 
Riziko  syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa 00156 
Trieda 3: násilie -  
Riziko sebapoškodenia 00139 
Sebapoškodenie 00151 
Riziko násilia k iným osobám 00138 
Riziko násilia k sebe 00140 
Riziko sebevraždy 00150  
Trieda 4: riziká životného prostredia : zdroje nebezpečenstva v prostredí  
Riziko intoxikácie 00037 
Trieda 5: obranné procesy – ochranná reakcia človeka 
proti agens 

 

Alergická reakcia, latex 00041 
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Riziko alergickej reakcie, latex 00042 
Trieda 6: termoregulácia: fyziologický proces regulovania telesnej teploty a energie 
v tele za účelom obrany organizmu 
Riziko nerovnováhy telesnej teploty 00005   
Neefektívna termoregulácia 00008 
Hypotermia 00006 
Hypertermia 00007 
12. K o m f o r t: pocit fyzickej, psychickej  a sociálnej pohody                                             
Trieda 1: telesný komfort  - pocit pohody, pokoja a neprítomnosť bolesti 
Akútna bolesť  00132 
Chronická bolesť 00133 
Nauzea 00134 
Trieda 2: komfort súvisiaci s prostredím: pocit pohody a pokoja súvisiaci s prostredím  
Žiadne dg.  
Trieda 3: sociálny komfort: pocit pohody a pokoja súvisiaci so sociálnou situáciou 
Sociálna izolácia 00053 
13. R a s t – v ý v o j: veku zodpovedajúci telesný rast, zrenie orgánových systémov, 
a/alebo  
progres vo vývoji.                                                                      
Trieda 1: rast  - fyzický rast alebo zrenie orgánových systémov  
Oneskorený rast a vývoj 00111 
Riziko nesúmerného rastu 00113 
Neprospievanie dospelej osoby 00101 
Trieda 2: vývoj  alebo regresia v priebehu uznávaných vývojových štádií človeka 
Oneskorený rast a vývoj 00111 
Riziko oneskoreného rastu a vývoja 00112  
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STRATÉGIA PRENATÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V PRAXI  
PÔRODNEJ ASISTENCIE  

Matulníková Ľ. 

Trnavská univerzita, FZ a SP, Ústav ošetrovateľstva, Trnava 

 

Abstrakt 
Prenatálna starostlivosť o tehotnú ženu a prenatálne dieťa je súčasťou ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti. Prvoradou úlohou ambulantnej zdravotnej starostlivosti je priblížiť ju 

viac k obyvateľstvu. Pôrodné asistentky predstavujú neoceniteľný duševný kapitál v systéme 

zdravotníctva, pričom ich služby sú vo svete oceňované širokou odbornou i laickou 

verejnosťou. Stratégie, ktorých východiskom je "Mníchovská deklarácia z roku 2000" sú 

zamerané najmä na zabezpečenie prípravy pôrodných asistentiek, podieľať sa v plnom 

rozsahu svojho potenciálu na vývoji zdravotnej politiky. Služby pôrodnej asistencie pokrývajú 

celý životný cyklus ženy, od narodenia až po smrť, kritické prechodné fázy a životné udalosti. 

Vo svojom príspevku som sa zamerala na stratégiu poskytovania prenatálnej 

starostlivosti v prenatálnych kurzoch. V rámci prenatálnej starostlivosti o matku a dieťa 

poskytujú pôrodné asistentky služby, zamerané na psychosociálnu podporu, predpôrodnú 

starostlivosť a na programy zamerané na kojenie, materstvo a rodičovstvo. Významnú úlohu 

zohráva najmä kontinuálna starostlivosť o tehotnú ženu a rodinu, čo si vyžaduje zo strany 

pôrodnej asistentky vytrvalú prácu. Cieľom je dosiahnuť zníženie pocitu vnímania strachu a 

stresu, bolesti a vytvorenie empatickej a telesnej podpory, ktoré vychádzajú z potrieb 

tehotnej ženy a rodiny a tak napomáhať udržiavať funkčnosť celého systému.  

 

Kľúčové slová: Pôrodná asistencia. Stratégia zdravia. Edukácia. Pôrodná asistentka.  

 

Prenatálna starostlivosť o tehotnú ženu a prenatálne dieťa je súčasťou ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti. Prvoradou úlohou ambulantnej zdravotnej starostlivosti je priblížiť ju 

viac k obyvateľstvu. Pôrodné asistentky predstavujú neoceniteľný duševný kapitál v systéme 

zdravotníctva, pričom ich služby sú vo svete oceňované širokou odbornou i laickou 

verejnosťou. Stratégie, ktorých východiskom je "Mníchovská deklarácia z roku 2000," sú 

zamerané najmä na zabezpečenie prípravy pôrodných asistentiek  podieľať sa v plnom 

rozsahu svojho potenciálu na vývoji zdravotnej politiky. Ďalej na akciách smerujúcich k 

podpore verejného zdravia a na poskytovaní širokej škály zdravotných služieb. Konečným 

cieľom je dosiahnutie lepšieho zdravia, zlepšenie služieb a kvality v praxi. 

Prax pôrodnej asistencie zahŕňa určovanie potrieb pôrodnej asistencie, 

ošetrovateľských potrieb, zdrojov ich zabezpečovania, spoluprácu s ostatnými 

zdravotníckymi pracovníkmi,  starostlivosť o zdravie žien v reprodukčnom veku a výchovu 
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zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii. Stratégia maximalizácie potenciálu a 

využitie prínosu pôrodných asistentiek si vyžaduje systémový prístup, ktorý stanoví jasne ich 

postavenie, rolu a definuje kompetencie tejto profesie. To by znamenalo efektívnejšiu 

spoluprácu a partnerstvo medzi profesiami podieľajúcimi sa na poskytovaní zdravotných 

služieb, bez toho, že by došlo k ich zamieňaniu a nahradzovaniu. Služby pôrodnej asistencie 

pokrývajú celý životný cyklus ženy, od narodenia až po smrť, kritické prechodné fázy a 

životné udalosti. 

V rámci prenatálnej starostlivosti o matku a dieťa poskytujú pôrodné asistentky 

služby, zamerané na psychosociálnu podporu, predpôrodnú starostlivosť v prenatálnych 

kurzoch a v programoch zameraných na kojenie, materstvo a rodičovstvo. Jej cieľ je 

ovplyvňovaný rozdielnymi prioritami spoločnosti a jednotlivcov. Výsledný efekt je závislý od 

zdravotnej a sociálnej politiky štátu, ako aj vlastného sociálneho postavenia tehotnej ženy a 

jej postoja k tehotnosti. Pre ochranu a upevňovanie zdravia matky a dieťaťa je potrebná 

sociálna a psychologická podpora, ktorá má byť integrálnou súčasťou prenatálnej 

starostlivosti (Enkin, 1998, s. 27-28 ). Významným predpokladom pre poskytovanie 

efektívnych prenatálnych služieb rámci individuálneho prístupu je posúdenie a hodnotenie 

získaných informácií, ktoré poskytujú údaje najmä z týchto oblastí: 

- ako žena vníma svoju tehotnosť (ako ochorenie, obdobie zraniteľnosti alebo sa cíti 

zdravá), 

- ako hodnotí  pôrodný proces - ako bezpečný alebo nebezpečný (prečo?), 

- čo pre ňu pôrod znamená (verejná alebo súkromná udalosť), 

- akú pomoc bude potrebovať pred pôrodom a po pôrode, 

- v akej polohe bude chcieť rodiť, 

- akú rolu zohráva najbližšia rodina v súvislosti s tehotnosťou a pôrodom, 

- ako hodnotí tranzitórne rušivé faktory (obuv, oblečenie, únava, termické rušivé 

faktory, hluk a svetlo), 

- ako hodnotí perzistujúce rušivé faktory (edémy, trofické zmeny), 

- ako posudzuje 24 hodinový diagram pohybu, 

- ako posudzuje pohyby a držanie tela ( Murrira, 1997, s.131-135, Leifer, 2004, s. 18).  

Poskytovanie potrebnej pomoci nie je orientované len na tehotnú ženu. Podpora a 

pomoc je zameraná na podpornú osobu, ktorou môže byť manžel alebo iná osoba. Pôrodná 

asistentka poskytuje zrozumiteľné, najnovšie, jasné a presné informácie, ktoré umožnia: 

- podporiť dôveru rodičov, 

- podporiť správne rozhodnutia, 

- získať reálny obraz o materstve, pôrode, v závislosti na individuálnych možnostiach 

tehotnej ženy a rodiny, 
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- spoznať rizikové faktory z vonkajšieho a vnútorného prostredia, ktoré by mohli 

ovplyvniť tehotnosť, 

- naučiť sa eliminovať pôsobenie rizikových faktorov, 

- naučiť sa zmeniť zaužívané nesprávne návyky, 

- naučiť sa pracovať so svojim telom (dýchanie, relaxácia), 

- naučiť sa zvládať fyziologické ťažkosti, spojené s tehotnosťou, 

- naučiť sa zvládať bolesti v priebehu pôrodu, 

- naučiť sa rodičovstvu, 

- získať podpornú osobu k podpore a pomoci, ktorú bude aktívne poskytovať tehotnej 

žene.  

Informovaní rodičia na základe dostatočných informácii a primeranej profesionálnej 

podpore sú schopní rozhodovať o svojom zdravotnom štýle, jeho zmene a starostlivosti 

(Greig, 1998, s.14-60 , Kadučáková , 2004, s22-25).  

Spokojnosť s prenatálnym programom je odrazom dôvery medzi tehotnou ženou a 

poskytovateľom - pôrodnou asistentkou, ktorá predstavuje pre ženu poradcu a zabezpečuje 

materskú starostlivosť. Kontinuálna starostlivosť o tehotnú ženu a rodinu vyžaduje zo strany 

pôrodnej asistentky vytrvalú prácu. Cieľom je dosiahnúť zníženie pocitu vnímania strachu a 

stresu, bolesti a vytvorenie empatickej a telesnej podpory.  

Úloha pôrodnej asistentky v rámci profesie vyplýva z historicko-kultúrneho zázemia. 

V minulosti značný rozsah už uvedených služieb ako aj neformálna podpora, boli 

poskytované v rodinách a komunitách. Súčasný pokrok v oblasti technológie, narastajúce 

makrotrendy spôsobujú, že sa služby začali vzďaľovať od tých, ktorým majú pomáhať. 

Vyvíjajúci sa nátlak na efektívnejšie a účelnejšie poskytovanie služieb, začína podporovať 

ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa vízie primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola 

formulovaná v Alma-Ate (1978). Hlavným cieľom poskytovaných služieb uvedenou formou 

zdravotnej starostlivosti je: 

- rozvíjať služby v takom rozsahu, aby uspokojili narastajúcu potrebu, zvyšujúce sa 

očakávanie verejnosti, 

- dosiahnuť takú zdravotnú úroveň obyvateľstva, aby mohli viesť sociálne a 

ekonomicky produktívny život,  

- aplikovať relevantné výsledky sociálneho, biolekárskeho a zdravotného výskumu, 

- zamerať sa na hlavné zdravotné problémy danej komunity a poskytovať výchovné, 

rehabilitačné, preventívne a liečebné služby, 

- zahŕňať starostlivosť o matku a dieťa, prípravu na rodičovstvo, imunizáciu proti 

infekčným ochoreniam, výživu, 

- presadzovať zodpovednosť jednotlivcov, komunít za svoje zdravie a využívať svoje 

sily, schopnosti, na základe poskytnutej výchovy, 
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- integrovať služby a zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť. 

 

Požiadavky na kvalitu starostlivosti, ktoré nastoľujú užívatelia, pôsobia proti 

dominantnému modelu založenému na technokratickom prístupe k tehotnej žene a jej rodine. 

V rámci poskytovania služieb orientovaných na komunitu a na preventívne programy bude 

úloha pôrodnej asistentky náročnejšia a zodpovednejšia. To si bude vyžadovať aby sa táto 

profesia oslobodila od psychologickej ochrany inštitúcii, pocitu istoty spojeného s 

nemocnicou, jej štruktúrou a vnútornými pravidlami, každodennými rutinnými praktikami a 

riadiacou hierarchiou v prospech samostatnejšieho, vlastnejšieho rozhodovania v rámci 

stanovenej a vymedzenej role (Henesy, 2003, s. 8-22). 

Všetky činnosti, ktoré vychádzajú z potrieb tehotnej ženy a rodiny napomáhajú 

prekonávať ťažkosti, udržiavať funkčnosť celého systému a aktivizovať k činnosti podpornú 

osobu. Pôrodná asistentka riadenú činnosť plánuje a realizuje na základe reality a percepcie, 

pričom tieto sú overené tehotnou ženou. Využíva také metódy, formy, prostriedky a 

altenatívne vyučovacie metódy, ktoré vyvolávajú záujem, aktivizujú myslenie, vnímanie a 

konanie tehotnej ženy a rodiny (Závodná, 2005, s. 95-100).  

Prenatálna edukácia tvorí základnú zložku v starostlivosti o matku a dieťa so 

zameraním na rodinu. Tehotná žena a podporná osoba sú pripravované na fyzické zmeny a 

emocionálne zážitky, ktoré sa v priebehu tehotnosti, pôrodu a v popôrodnom období 

vyskytnú. Cieľom prenatálnej edukácie je poskytnúť budúcim rodičom a členom rodiny 

presné informácie, na základe ktorých môžu robiť v každom trimestri tehotnosti: 

- správne rozhodnutia pri výbere zdravotnej starostlivosti 

- prispôsobiť sa fyziologickým zmenám v tehotnosti  

- uvedomiť si a poznať riziká a varovné signály, ktoré môžu narušiť fyziologický priebeh 

tehotnosti 

- dodržiavať rady a inštrukcie prispievajúce k udržaniu fyziologickej tehotnosti 

- vytvoriť si istotu a dôveru pri plnení požiadaviek rodičovstva 

- podporiť pozitívny vzťah rodič - dieťa   

- podporiť dôveru v schopnosť matky porodiť dieťa, 

- podporiť dôveru rodičov vo vlastné sily, schopnosť rozoznávať pre nich dôležité veci 

a pohotovosť pomôcť si sám 

- podporiť dôveru v skúsenosť, cez ktorú budúca matka prechádza  

- podporiť u rodičov porozumenie procesu pôrodu      

- podporiť a posilniť dôveru rodičov, nie len prísunom informácii o pôrode, tele ženy, 

ale prostredníctvom skúseností, ktoré získajú v priebehu návštevy prenatálneho 

programu.  
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Okrem informácií o pôrode, starostlivosti o dieťa a matku po pôrode, sa zdôrazňuje 

pocit rodičovskej zodpovednosti, zdroje emocionálnej podpory tehotnej ženy. Efektívnosť 

výučby je možné dosiahnuť ak sa dodržujú princípy učenia sa dospelých, ako napríklad: 

učenie sa a vyučovanie sú manifestáciou seba samých, poslucháč musí byť aktívny, je 

motivovaný a výsledkom učenia by mala byť zmena k očakávanému, želateľnému správaniu. 

Edukátor poskytuje presné a najnovšie informácie rodičom a rodine. Tým napomáha 

získať potrebné poznatky ku správnemu rozhodovaniu sa a výberu najlepšej možnej 

starostlivosti. Tá vedie k udržaniu zdravej tehotnosti. Informácie, ktoré sa získavajú v 

priebehu antenatálnej výchovy, by mali vytvoriť reálny obraz o tom, čo to znamená byť 

rodičom. Rodičovstvo, nie je statický stav, ale dynamický sa meniaci proces, v závislosti od 

rastu dieťaťa a meniacich sa potrieb. Preto príprava na rodičovstvo v rámci antenatálneho 

vzdelávania by mala pokračovať postnatálnym vzdelávaním.   
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VŠEOBECNÉ PRINCÍPY STAROSTLIVOSTI O DIEŤA SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI 
UČENIA Z HĽADISKA SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY 

Gejdoš M. 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku  

 
Kľúčové slová: Žiak v mladšom školskom veku. Špecifické poruchy učenia. Najčastejšie 

poruchy učenia. Dyslexia. Dysgrafia. Dysortografia. Dyskalkúlia. Reedukácia. Analýza. 

Syntéza.  
 
Anotácia 

Špecifické poruchy učenia(ŠPU) sú problémom zložitým a závažným. Zainteresovaní 

tvrdia, že sa mu nedostáva takej pozornosti, akú by si zaslúžil, hoci v poslednej dobe sa 

situácia zmenila a tejto problematike sa venuje relatívne viac pozornosti. Ak sa však porucha 

učenia diagnostikuje včas, dieťa má nádej na zlepšenie individuálnym prístupom 

zohľadňujúcim jeho špecifické vyučovacie potreby a špeciálnymi nápravnými metódami zo 

strany psychológov a špeciálnych pedagógov. Ak pozornosť chýba, problémy pretrvávajú, ba 

stávajú sa zložitejšími a nespôsobujú len ťažkosti v učení, ale ovplyvňujú aj celý osobnostný 

vývin dieťaťa. . 

 Rodičia hrajú dôležitú úlohu pri pomoci dieťaťu v učení. Rodičia učia pomocou 

príkladov, často bez toho aby si to uvedomili, rovnako ako priamou cestou. U dieťa so ŠPU 

sa rola rodiča ako učiteľa stáva ešte dôležitejšou. Žiadny iný učiteľ nemôže stráviť 

s dieťaťom tak veľa času ako rodičia. Žiadny iný učiteľ nemá príležitosť rozvinúť to, čo sa 

dieťa naučilo, v toľkých rôznych situáciách. Mnohí z rodičov môžu byť úspešní pri učení 

svojich detí za podmienky, že učia pozitívne a tvorivo. To znamená, že musia byť pripravení 

premýšľať o tom, ako sa efektívnym učiteľom stať a to si vyžaduje intenzívnu spoluprácu 

rodiča so školou.  

 „Cieľom oboch inštitúcii je výchova dieťaťa, utváranie optimálnych podmienok pre 

rozvoj jeho osobnosti. Rodina a škola musia vystupovať ako rovnoprávni partneri, pretože 

výsledky ich pôsobenia sa vzájomne podmieňujú.“ 79  

Ako uvádza Selikowitz, M.,80 najlepšie je hľadieť na rodiča, učiteľa a ostatných 

profesionálov (napríklad logopéda) zúčastnených na výchove dieťaťa ako na jeden tím. 

Každý člen tímu hrá svoju rolu pri poskytovaní najlepšej možnej výchovy dieťaťu so ŠPU. 

Základom je, aby všetci členovia tímu spolu pravidelne komunikovali.  

 Formy, v ich rámci spolupráca prebieha, sa mení. Môžu to byť triedne schôdzky, 

individuálne konzultácie učiteľov s rodičmi, návštevy učiteľov v rodine. Niektoré údaje je 

                                                 
79 Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 1994, s. 171 
80 Selikowitz, M.: Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 1998 
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možné získať od rodičov i formou dotazníkov. Niektoré školy si vedú pre každé dieťa 

špeciálnu zložku, ktorá je každoročne predaná ich novému učiteľovi. Behom roka rodičia by 

mali udržiavať stály kontakt s učiteľom, aby zistili, ako sa dieťa zlepšuje. Je dobré použiť 

záznamník domácej práce dieťaťa ako komunikačnú knihu, pomocou nej si bude môcť rodič 

s učiteľom pravidelne predávať informácie. Zelinková, O.81 uvádza momenty, ktoré je treba 

sledovať pri kontaktu učiteľa s rodičmi, ktorý má za cieľ zmenu v postojoch rodičov: 

Čo chcem ja ako učiteľ od rodičov? 

 Konkrétne požiadavky v primeranom množstve je treba presne vysvetliť, zdôvodniť. 

Nemá význam zahrnúť rodičov množstvom úloh, pretože môžeme predpokladať, že si ich ani 

nezapamätajú, nie aby ich aj splnili. Koľko z týchto požiadaviek sú rodičia schopní splniť. 

Berieme tu do úvahy sociokultúrnu úroveň rodiny, hodnotovú orientáciu, pracovné zaťaženie 

rodičov a ďalšie faktory. 

Sú rodičia ochotní požiadavky splniť? 

Uvažujeme, či ide o naozajstnú snahu dieťaťu pomôcť či iba o alibizmus, krok, ktorý rodičia 

považujú ako náplasť na svoje zlé svedomie.  

Spôsob podania informácií o dieťati a požiadaviek: 

 Vhodné je na začiatku dialógu dieťa za čokoľvek pochváliť, ukázať rodičom, čo pre 

dieťa robím ja, ako sa snažím pomôcť. Tým získavam ich dôveru, ochotu k spolupráci. Až 

potom kladiem požiadavky. Veľkým umením je i načúvanie rodičov, ich výpovediam 

o úspechoch a neúspechoch dieťaťa. Nadmerné používanie odborných termínov je rovnako 

nevhodné ako všeobecné podania typu zlostí, nesústredí sa nezaujíma sa... Rodičia musia 

nášmu podaniu rozumieť, utvoriť si konkrétnu predstavu o správaní dieťaťa a zároveň získať 

námety pre svoje pôsobenie doma.   

 
Špecifiká edukácie žiakov s poruchami učenia 
 

Úspech, či neúspech pri práci s dieťaťom so ŠPU je vo veľkej miere závislý od piatich 

faktorov, ktoré sa  zvyknú v odbornej literatúre nazývať, ako uvádza Suváková, B., 

„prognostický pentagón: 

1. včasná diagnostika 

2. včasné poskytnutie špeciálno-pedagogickej, terapeutickej starostlivosti, 

3. vysoký intelekt dieťaťa, 

4. vytrvalosť, motivácia a aktívna práca dieťaťa, 

5. sympatizujúce prostredie, akceptujúci prístup zo strany rodiny a školy.“ 82 

                                                 
81 Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 1994 
82 Suváková, B.: Námety efektívnych postupov reedukácie špecifických porúch čítania. MPC Prešov,  
     2005, s. 27 
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Pri výchove detí používame najrôznejšie metódy, od pochvál až k rôznym formám 

testov. Tu je ťažké povedať, ktoré sú správne a účinné a v akých situáciách. Dôležitú úlohu 

hrá vek, duševná vyspelosť dieťaťa, vzťah k dospelému atď. 

Deti s poruchami učenia musíme viesť tak, aby mali možnosť zažívať úspech. 

Hľadáme oblasť, v ktorej sú úspešní, v ktorej ich môžeme pochváliť. Takou oblasťou nemusí 

byť iba učenie, ale napr. šport, manuálna práca v triede či pochvala za pomoc kamarátovi. 

Vo výučbe zadávame také úlohy, ktoré je dieťa schopné plniť, alebo náročnejšie úlohy 

členíme na menšie kroky. U žiakov úspešných môže byť môže byť občasný neúspech 

pohnútkou k lepším výkonom. U žiakov s poruchami učenia, ktorí neúspech zažívajú veľmi 

často a dlhodobo, je tomu naopak. Nedostatočné či poznámky za zlé správanie a zabúdanie 

sa opakujú, stávajú sa bežným javom, žiak sa stotožňuje s rolou neúspešného žiaka, 

preberá celý komplex s tým súvisiacich prejavov a návykov. V snahe vyhnúť sa neúspechu 

nerobí nič. A keďže nerobí nič, nič sa nenaučí, nemôže byť pochválený.  

Zelinková, O. preto odporúča, aby „učiteľ predchádzal neúspechom žiakov, 

nezdôrazňoval ich, mal by preferovať pozitívne hodnotenie vykonanej práce, formovať reálne 

sebahodnotenie žiaka a primeranú úroveň ašpirácie. Je treba vyvarovať sa všetkých 

represívnych postupov, ktoré v prípade žiakov s poruchami učenia nemôžu viesť k žiaducim 

zmenám, len naštartujú celý mechanizmus s negatívnou reakciou.“ 83 

Pri práci s deťmi so ŠPU je dôležité rešpektovať určité pravidlá, ktoré môžu 

dopomôcť k efektívnejším výsledkom. Pravidlá pre prácu s deťmi s poruchami učenia podľa 

Suvákovej, B.:84 

1. Veľkú pozornosť venujeme motivácii, ktorá vzbudzuje u detí chuť, záujem a aktivitu. 

2. Výber nápravných techník prispôsobujeme individualite dieťaťa (vychádzame 

z príznakov prípadnej poruchy, ktoré sú u každého iné), meníme a dopĺňame 

metodické postupy, zapájame do výučby čo najviac zmyslov i pomôcok. 

3. Úlohy kladené na dieťa musia byť primerané jeho možnostiam. Vždy vychádzame 

z aktuálnej úrovne vedomostných zručností a návykov dieťaťa a postupne zvyšujeme 

náročnosť. 

4. Nešetríme pochvalou a povzbudením za každý, aj malý úspech dieťaťa, čím zároveň 

budujeme jeho, spravidla nedostatočnú sebadôveru. Zážitok úspechu je najväčšou 

hnacou silou pre ďalšiu aktivitu. Pred rovesníkmi zdôrazňujeme klady dieťaťa, 

poverujeme ho rôznymi úlohami, o ktorých vieme, že ich dobre zvládne. 

                                                 
83 Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 1994, s. 158 
84 Suváková, B.: Námety efektívnych postupov reedukácie špecifických porúch čítania. MPC Prešov,  
     2005 
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5. Tolerujeme pomalšie tempo dieťaťa a nepresnosti vo výkonoch, ktoré sú zväčša 

podmienené špecifickosťou CNS. Vyžaduje si to pochopenie a trpezlivosť zo strany 

pedagógov, spolužiakov i rodičov. 

6. Iba dlhodobá a systematická práca je predpokladom konečného úspechu pri náprave 

porúch učenia, preto sa nácviku problémových oblastí venujeme denne. Ak má byť 

náprava ŠPU skutočne účinná a efektívna, vyžaduje si aktívnu spoluprácu odborného 

pracovníka (špeciálneho pedagóga alebo psychológa), učiteľa a rodiča. 

 

1.  Hodnotenie a klasifikácia žiakov so špecifickými poruchami učenia 
 

Hodnotenie a klasifikácia detí s poruchami učenia majú svoje špecifiká. V hodnotení 

by sa mali, podľa Zorklerovej, R.,85 vyjadrovať pozitívne stránky výkonu, mala by sa 

objasňovať podstata neúspechu i spôsob, ako zistené nedostatky prekonávať, namiesto 

obvyklého zdôrazňovania chýb a klasifikovania známkou nedostatočný či dostatočný. 

„Súčasná legislatíva umožňuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, medzi ktorých patria aj žiaci so ŠPU, výnimky z hodnotenia a klasifikácie, ako aj 

úpravu obsahu vzdelávania v závislosti od druhu a rozsahu poruchy.“ 86   

Ak má niektorá porucha učenia výrazne negatívny dopad na výsledky niektorého 

z vyučovacích predmetov a dôjde k výučbovému oneskoreniu jedného alebo viac rokov, je 

možné, po vzájomnej dohode všetkých zúčastnených strán, navrhnúť a postupovať vo 

vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP). 

IVP je vypracovaný pre tie predmety, v ktorých sa handicap výrazne prejavuje. Pre 

jednotlivé predmety ho vypracúvajú vyučujúci tak, aby obsah predmetu bol ucelený a pre 

dieťa v danom ročníku zvládnuteľný. Dopĺňa sa a rozvíja podľa dosiahnutej vedomostnej 

úrovne dieťaťa. Môže byť krátkodobý alebo dlhodobý v závislosti od potrieb dieťaťa. 

Výhodou IVP je, že dieťa postupuje vlastným tempom a podľa svojich možností. Pri 

hodnotení sa neporovnáva s ostatnými žiakmi v triede, ale so sebou samým, teda pokrokmi, 

ktoré dosiahlo. Nezažíva opakované neúspechy a hrôzu z nedostatočných. Hodnotenie žiaka 

sa riadi metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktoré 

schválilo MŠSR dňa 25. 5. 1994 pod číslom 2489/1994-211. Pri klasifikácii sa taktiež 

využívajú Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnopedagogickými 

potrebami v bežných školách schválené MŠSR rozhodnutím č. 6164/96-153 dňa 12. 12. 

                                                 
85 Zorklerová, R.: Pomôžeme im, aby to dokázali samy? In: Dieťa nielen pre rodičov. Roč. 8, č. 4 (2002),  
      s. 50  
86 Suváková, B.: Námety efektívnych postupov reedukácie špecifických porúch čítania. MPC Prešov,  
     2005, s. 29 
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1996 s platnosťou od 1. 1. 1997. Ako uvádza Vaňová, Z.,87 podľa metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami sa odporúča 

priebežné aj súhrnné slovné hodnotenie. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne 

a primerane náročne, pričom prihliada na vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne 

schopnosti. Ak má žiak výrazné rozdiely vo výkonoch ústnej a písomnej skúške, 

uprednostňuje sa forma, ktorá je pre žiaka výhodnejšia. 

Vítková, M. odporúča pri hodnotení a klasifikácii týchto žiakov dodržiavať tieto všeobecné 

zásady: 

Vhodným spôsobom vysvetliť ostatným deťom rozdielny prístup k hodnoteniu žiakov so ŠPU. 

Dôležité je dať dieťaťu s touto poruchou zažiť pocit úspechu. 

Chváliť ho za snahu. Dieťa často vynaloží veľké úsilie pri zvládaní školských úloh, ale 

výsledný efekt je minimálny. 

Hodnotenie a klasifikácia by mali vychádzať zo znalosti príznakov postihnutia. 

Pri hodnotení a klasifikácii je treba zvýrazniť motivačnú zložku hodnotenia. 

Hodnotiť iba jav, ktorý žiak zvládol. 

Pri hodnotení využívať i iných foriem hodnotenia – bodové hodnotenie. 

Pri klasifikácii žiakov vo veku povinnej školskej dochádzky sa odporúča uprednostniť širšie 

slovné hodnotenie. 

Špecifický prístup pri klasifikácii žiakov je treba uplatňovať vo všetkých predmetoch, do 

ktorých sa premietajú príznaky postihnutia.“88 Správne volený spôsob hodnotenia 

a klasifikácie u žiakov so ŠPU môže významne ovplyvniť nielen jeho ďalší vývoj, ale i jeho 

neskoršiu voľbu profesionálnej orientácie. Úspech a dosiahnutie dobrých výsledkov 

v edukačnom procese žiakov so ŠPU znamená mať dostatok vedomostí z oblasti porúch 

učenia a správania. Obrniť sa vytrvalosťou a dobrou vôľou, zažívať uspokojenie i z malých 

úspechov dosiahnutých pri práci.  

V prípade často opakujúceho sa neúspechu v škole, objavujú sa u žiakov záťažové  

stresové situácie.Podobne, ako sa môžu záťažové situácie zúčastňovať na vzniku niektorých 

ochorení, môžu negatívne ovplyvniť i úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu. Takouto 

záťažovou situáciou je stresový podnet spojený s neistotou pri hodnotení výsledkov učenia 

a inými situáciami vyžadujúcimi od učiacich sa plné sústredenie. Vo výchovno – 

vzdelávacom procese, pokiaľ je človek vystavený neustálemu psychickému napätiu sa často 

vyskytujú záťažové situácie (stresové situácie), ktoré negatívne môžu ovplyvniť zdravie a tým 

konečný efekt ľudskej činnosti.89 

 

                                                 
87 VAŇKOVÁ, Z.: Deti so špecifickými poruchami učenia. In: Učiteľské noviny. Roč. 50,č. 10 (2000), s. 9 
88 VÍTKOVÁ, M.: Integrativní speciálni pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 166 –  167. 
89 KUBEROVÁ,H.: Stresové situácie vo výchovno – vzdelávacom procese a možnosti montessori pedagogiky pri 
ich zvládnutí a prevencii. In: revue. Roč. XIII. 3/ 2007, s. 133. 
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2. Všeobecné princípy starostlivosti o dieťa so špecifickými poruchami učenia 
z hľadiska spolupráce školy a rodiny  
 

 Rodičia hrajú dôležitú úlohu pri pomoci dieťaťu v učení. Rodičia učia pomocou 

príkladov, často bez toho aby si to uvedomili, rovnako ako priamou cestou. U dieťa so ŠPU 

sa rola rodiča ako učiteľa stáva ešte dôležitejšou. Žiadny iný učiteľ nemôže stráviť 

s dieťaťom tak veľa času ako rodičia. Žiadny iný učiteľ nemá príležitosť rozvinúť to, čo sa 

dieťa naučilo, v toľkých rôznych situáciách. Mnohí z rodičov môžu byť úspešní pri učení 

svojich detí za podmienky, že učia pozitívne a tvorivo. To znamená, že musia byť pripravení 

premýšľať o tom, ako sa efektívnym učiteľom stať a to si vyžaduje intenzívnu spoluprácu 

rodiča so školou.  

 „Cieľom oboch inštitúcii je výchova dieťaťa, utváranie optimálnych podmienok pre 

rozvoj jeho osobnosti. Rodina a škola musia vystupovať ako rovnoprávni partneri, pretože 

výsledky ich pôsobenia sa vzájomne podmieňujú.“ 90  

 Ako uvádza Selikowitz, M.,91 najlepšie je hľadieť na rodiča, učiteľa a ostatných 

profesionálov (napríklad logopéda) zúčastnených na výchove dieťaťa ako na jeden tím. 

Každý člen tímu hrá svoju rolu pri poskytovaní najlepšej možnej výchovy dieťaťu so ŠPU. 

Základom je, aby všetci členovia tímu spolu pravidelne komunikovali.  

 Formy, v ich rámci spolupráca prebieha, sa mení. Môžu to byť triedne schôdzky, 

individuálne konzultácie učiteľov s rodičmi, návštevy učiteľov v rodine. Niektoré údaje je 

možné získať od rodičov i formou dotazníkov. Niektoré školy si vedú pre každé dieťa 

špeciálnu zložku, ktorá je každoročne predaná ich novému učiteľovi. Behom roka rodičia by 

mali udržiavať stály kontakt s učiteľom, aby zistili, ako sa dieťa zlepšuje. Je dobré použiť 

záznamník domácej práce dieťaťa ako komunikačnú knihu, pomocou nej si bude môcť rodič 

s učiteľom pravidelne predávať informácie.  Zelinková, O.92 uvádza momenty, ktoré je treba 

sledovať pri kontaktu učiteľa s rodičmi, ktorý má za cieľ zmenu v postojoch rodičov: 

Čo chcem ja ako učiteľ od rodičov? 

 Konkrétne požiadavky v primeranom množstve je treba presne vysvetliť, zdôvodniť. 

Nemá význam zahrnúť rodičov množstvom úloh, pretože môžeme predpokladať, že si ich ani 

nezapamätajú, nie aby ich aj splnili. Koľko z týchto požiadaviek sú rodičia schopní splniť. 

Berieme tu do úvahy sociokultúrnu úroveň rodiny, hodnotovú orientáciu, pracovné zaťaženie 

rodičov a ďalšie faktory. 

Sú rodičia ochotní požiadavky splniť? 

                                                 
90 Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 1994, s. 171 
91 Selikowitz, M.: Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 1998 
92 Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 1994 
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Uvažujeme, či ide o naozajstnú snahu dieťaťu pomôcť či iba o alibizmus, krok, ktorý rodičia 

považujú ako náplasť na svoje zlé svedomie.  

Spôsob podania informácií o dieťati a požiadaviek: 

Vhodné je na začiatku dialógu dieťa za čokoľvek pochváliť, ukázať rodičom, čo pre dieťa 

robím ja, ako sa snažím pomôcť. Tým získavam ich dôveru, ochotu k spolupráci. Až potom 

kladiem požiadavky. Veľkým umením je i načúvanie rodičov, ich výpovediam o úspechoch 

a neúspechoch dieťaťa. Nadmerné používanie odborných termínov je rovnako nevhodné ako 

všeobecné podania typu zlostí, nesústredí sa nezaujíma sa... Rodičia musia nášmu podaniu 

rozumieť, utvoriť si konkrétnu predstavu o správaní dieťaťa a zároveň získať námety pre 

svoje pôsobenie doma.   

 

3.Výskum najčastejších  porúch učenia u detí mladšieho školského veku. 
Výskumný problém sme zamerali na zistenie výskytu najčastejších porúch učenia 

u detí mladšieho školského veku.  V ostatných rokoch sa v základných školách čoraz 

častejšie vyskytujú žiaci, ktorí nestačia s tempom učiva hneď v prvých mesiacoch školskej 

dochádzky. Ide hlavne o slovenský jazyk – čítanie a písanie. Veľmi zriedkavo sa vyskytujú aj 

ojedinelé prípady neschopnosti počítať. 

Žiaci s poruchou učenia bývajú často krát označovaní ako brzda v triede pre učiteľov, 

nezvládajú tempo, ktoré sa žiada na vyučovaní, zaostávajú. Učitelia nepoznajú príčiny 

dyslexie, dysgrafie, dysortografie či dyskalkúlie. Neschopnosť žiaka zvládať učivo niektorého 

(či niektorých predmetov) predmetu pripisujú len mentálnej retardácii. Veľa učiteľov dokonca 

u zaostávajúcich žiakov navrhuje ich preradenie do špeciálnej základnej školy. Pravda, 

nesprávnym individuálnym prístupom učiteľa sa postihnutie žiaka ešte viac vyostruje 

a pridružuje sa aj psychické narušenie.  

Pri správnom metodicko-vyučovacom prístupe učiteľa je možné žiakovi pomôcť, aby 

sa jeho postih čo najviac upravil. Učiteľ v tomto smere zohráva kľúčovú úlohu. Jeho cieľom 

by malo byť pomôcť predovšetkým deťom, dať im šancu prežívať školskú dochádzku bez 

stresu a sĺz, nepremrhať vzácny čas, keď možno poruchy eliminovať alebo odstrániť.  

Cieľ, úlohy výskumu 
Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť najčastejšie sa vyskytujúce špecifické poruchy 

učenia u žiakov mladšieho školského veku vo vybraných školách prešovského 

a sabinovského okresu. Výskumom sme chceli ďalej zistiť stav pomoci špeciálneho 

pedagóga deťom so špecifickými poruchami učenia a kvalifikovanosť, resp. úroveň 

informovanosti vyučujúcich o danej problematike u všetkých učiteľov ako aj u pedagógov 

pracujúcich s deťmi so špecifickými poruchami učenia.  
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Metodika výskumu 
Pri výskume nám slúžili ako výberový súbor učitelia 1. –  4. ZŠ v prešovskom regione. 

Dotazník bol rozposlaný na štyri ZŠ v meste a štyri ZŠ na dedine učiteľom 1., 2., 3. a 4. 

ročníka v počte 102, z toho 70 v meste a 32 na dedine. Výskumnou vzorkou bolo 2043 detí 

1. stupňa ZŠ (1418 z mesta, 625 z dediny). Štatisticky sa dalo spracovať všetkých 102 

dotazníkov. Výberový súbor považujeme za valídny pre vyvodenie relevantných záverov, 

týkajúcich sa cieľov nášho výskumu. 

0

20

40

60

Počet 
rodičov

Mesto Dedina

Spolupráca rodičov v meste a na 
dedine

 
Graf 1 Porovnanie spolupráce rodičov detí so ŠPU na dedine a v meste 
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Graf 2, 3 Prehľad pravidelnej spolupráce rodičov detí so ŠPU v meste  

a na dedine vyjadrený percentuálne a v počtoch 
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Graf 4, 5 Prehľad žiadnej spolupráce rodičov detí so ŠPU  

so školou vyjadrený percentuálne a v počtoch 
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Na základe vzniknutých výsledkov môžeme konštatovať, že úroveň spolupráce 

rodičov žiakov so ŠPU má intenzívnejší charakter v meste ako na dedine, uviedlo to 42, t. j. 

66, 67 % učiteľov, na dedine prevláda sporadickejšia spolupráca rodičov so školou, uviedlo 

to 19 učiteľov, t. j. 63, 33 %. Žiadnu úroveň spolupráce vyjadrili v meste 4 učitelia, t. j. 44,44 

% a na dedine 5 učiteľov, t. j. 55,56 %.  

 

Otázka č. 11: „Vyskytujú sa u žiakov so ŠPU problémy v správaní?“   

 

Tabuľka 1 Výskyt problémov v správaní u žiakov so ŠPU 

Odpoveď Počet % 

Áno 59 57,84 

Nie 43 42,16 

SPOLU 102 100 
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Graf 6 Prehľad výskytu problémov v správaní u žiakov so ŠPU 

 

Tabuľka 2 Prehľad problémov v správaní u žiakov so ŠPU u chlapcov a dievčat 

  Počet % 

Chlapci 81 59,56 

Dievčatá 55 40,44 

SPOLU 136 100 

 

Zo všetkých respondentov, najväčšia časť učiteľov, 45, t. j. 44,12 % uviedla, že ich 

informácie ohľadom problematiky týkajúcej sa ŠPU sú na čiastočne postačujúcej úrovni, 36 

učiteľov, t. j. 35,29 % sa vyjadrilo, že ich informácie o ŠPU nie sú postačujúce, počet 

učiteľov, ktorí uviedli, že ich informácie ohľadom danej problematiky sú postačujúce bol 

pomerne nízky, odpovedalo tak 19 učiteľov, t. j. 18,63 %, k tejto otázke sa nevedeli vyjadriť 

dvaja respondenti, t. j. 1, 96 %.  
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Učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi so ŠPU a majú absolvované rozširujúce štúdium, 

alebo školenie o ŠPU je 20, t. j. 46, 51 %, z celkového počtu učiteľov, ktorí pracujú s deťmi 

so ŠPU, ktorých počet je 43. Títo učitelia uviedli, že ich informácie o ŠPU sú na postačujúcej 

úrovni, čo je samozrejmé, keďže majú na to rozšírenú kvalifikáciu. Ostatní učitelia, 

ktorí neabsolvovali rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, ani žiadne školenie o ŠPU 

a pracujú s deťmi s poruchami učenia, ich počet je 23, t. j. 53,49 % na otázku či sú ich 

informácie týkajúce sa ŠPU postačujúce, odpovedali takto: najviac týchto učiteľov, 10, t. j 43, 

48 % má informácie o danej problematike na čiastočne postačujúcej úrovni. Na postačujúcej 

úrovni má dané informácie 7 učiteľov, t. j. 30,43 %. Najmenší počet učiteľov, 5, t. j. 21,74 % 

nemá tieto informácie postačujúce. Z uvedeného vyplýva, že stav informácii o ŠPU je na 

vyššej, postačujúcej  úrovni u učiteľov, ktorí pracujú s deťmi s poruchami učenia, ich počet je 

27, t. j. 76,94%. Týmto zistením sa nám potvrdila hypotéza č. 3, kde sme predpokladali, že  

kvalifikovanosť, resp. úroveň informovanosti učiteľov o danej problematike bude lepší 

u pedagógov pracujúcich s deťmi so ŠPU ako u ostatných učiteľov. 

Z hľadiska veku respondentov sme z analýzy výsledkov výskumu zistili, že najviac 

učiteľov, 12, t. j. 42, 86 % do 30 rokov uviedlo, že stav ich informovanosti o danej 

problematike je na čiastočne postačujúcej úrovni. U učiteľov vo vekovej hranici od 31 do 50 

rokov, sa vyskytla najčastejšie odpoveď v počte 27, t. j 48,21%, že ich informácie sú tiež na 

čiastočne postačujúcej úrovni. Najviac učiteľov 9, t. j. 50% s vekom 50 rokov a viac sa 

vyjadrilo, že ich informácie o ŠPU nie sú na postačujúcej úrovni. Z tejto analýzy môžeme 

konštatovať, že najväčšie percento učiteľov, 28,57 % má požadované informácie na 

postačujúcej úrovni vo veku do 30 rokov. Nepostačujúca úroveň informácií o poruchách 

učenia sa najviac vyskytla u učiteľov vo veku 50 rokov a viac, t. j. 50 %. 

     

Východiská a odporúčania pre pedagogickú prax 

  

Informovanosť v problematike špecifických porúch učenia a kvalifikovaný prístup zo 

strany učiteľov sú prvým predpokladom zvolenia správneho pedagogického postupu a tiež 

školskej úspešnosti dieťaťa so špecifickými poruchami učenia. Na základe toho, uvádzame 

odporúčania pre učiteľov detí so špecifickými poruchami učenia: 

- rešpektovať závery a odporúčania psychologického a špeciálno-pedagogického 

vyšetrenia. Spolupracovať s poradenským zariadením i rodičmi dieťaťa, 

- postupy práce, spôsob hodnotenia dieťaťa konzultovať s poradenským, príp. 

školským špeciálnym pedagógom, 

- chápavým prístupom a snahou pomôcť dieťaťu si získať rodiča pre vzájomnú 

spoluprácu, v snahe čo najviac pomôcť dieťaťu, 
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- vytvoriť príjemnú a priateľskú atmosféru medzi deťmi v triede, ktoré akceptujú svojho 

spolužiaka s príp. problémami v učení a sú ochotní mu poradiť a pomôcť, 

- nepreťažovať dieťa neprimeranými požiadavkami na zvládnutie učiva, čo do 

náročnosti i množstva. Redukovať jeho rozsah, 

- oceniť každú snahu a úspech dieťaťa pri vykonávaní úloh i iných aktivít, 

- pri písomnom preverovaní vedomostí pomôcť dieťaťu s prečítaním zadania, príp. 

preveriť si, či zadanej úlohe rozumie.  

- využívanie špeciálneho prístupu a metód už od začiatku vzdelávacieho procesu 

pomáhajú zvládať daný problém a predísť možným psychickým a emocionálnym 

poruchám u žiakov so ŠPU, 

- výber vhodných reedukačných postupov, závisí od individuality dieťaťa so 

špecifickými poruchami učenia, je v réžii špeciálneho pedagóga, ktorý vychádza zo 

záverov komplexnej diagnostiky  

  

Vo výchovno-vzdelávacom procese s dieťaťom s poruchami učenia je vhodné 

dodržiavať zo strany pedagóga tieto zásady: 

- posadíme dieťa do prvej lavice, kde je možnosť ho pravidelne kontrolovať a pomôcť 

mu, 

- na splnenie úlohy poskytujeme dieťaťu viac času ako ostatným deťom, 

- úlohu rozkladáme na menšie kroky, po každom kroku dieťa kontrolujeme, 

- dávame jasné a stručné pokyny, používame pokojný hlas, 

- ak dieťa prestáva koncentrovať svoju pozornosť, použijeme dohovorený signál – 

dotyk ruky, hlavy, jemné zaklopanie na lavicu, 

- neočakávame zlepšenie od karhania, trestov a opakovaných nedostatočných. 

Je dôležité, aby vyučujúci poznal nielen druh žiakových ťažkostí v učení, ale aj jeho 

schopnosti. Preto je potrebné si uvedomiť, aké zložité je pre dieťa s ťažkosťami v učení 

zvládnuť všetky požadované školské aktivity súčasne so športovými a ďalšími výkonmi mimo 

školy a sociálnymi vzťahmi v triednom kolektíve. Bolo by vynikajúce, ak by učiteľ dokázal 

pomôcť svojim žiakom budovať viac na ich schopnostiach, než frustrovať ich zameraním sa 

na oblasť ich slabostí.  

Dosť často sa stáva, že vyučujúci zovšeobecní neschopnosť žiaka podať kvalitný 

výkon v učení ako rozumový nedostatok a usudzuje, že „žiaka treba preradiť do špeciálnej 

školy“. Napriek tomu, že nemožno poprieť pomerne úzky vzťah medzi všeobecnou 

inteligenciou a prospechom žiaka, nie je obvyklé, že poruchami učenia môžu trpieť aj žiaci 

s veľmi dobrou ba i nadpriemernou inteligenciou. Okrem toho dieťa s výborným intelektom 

môže mať nielen jednu, ale i kombináciu niekoľkých porúch učenia súčasne. Bolo by 

optimálne, keby sa podarilo uvedené ťažkosti včas diagnostikovať a korigovať, nakoľko 
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plasticita mozgových funkcií je najvyššia okolo siedmeho roku veku dieťaťa. Takisto mnohý 

rodičia by mohlo predísť problémom svojho dieťaťa v škole, keby venovali väčšiu pozornosť 

sledovaniu jeho predškolského vývinu a výsledkom vyšetrenia tzv. „školskej zrelosti“, alebo 

pripravenosti dieťaťa pre prácu v škole.  
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PROSTRIEDKY PSYCHOFYZICKEJ PRÍPRAVY NA PÔROD 
POSTER 

Rovná S. 

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín 

 
Abstrakt 
 Psychoprofylaxia je pre tehotné školou, v ktorej sa oboznamujú s priebehom 

jednotlivých etáp tehotnosti a pôrodu. Vedomosti a zručnosti, ktoré získajú, musia dosiahnuť 

stupeň odstránenia strachu a neistoty. Povrchná informovanosť o pôrode vedie skôr 

k emóciám strachu a napätia ako úplná neinformovanosť. Tehotné sú pripravované na pôrod 

zdravotno-výchovnými kurzami a cvičeniami. Metódy prípravy zahrňujú prvky didaktické 

(stretnutia s tehotnými a ich partnermi), fyzioterapeutické (gymnastika, odporučené aktivity, 

nácvik dýchania) a psychoterapeutické (relaxácia, masáže).  

 

Kľúčové slová: Psychoprofylaxia. Gymnastika v tehotnosti. Nácvik dýchania. Relaxácia. 

Masáže. 

 

 Tehotné ženy sú pripravované na pôrod zdravotno-výchovnými kurzami a cvičeniami. 

Metódy prípravy zahrňujú prvky: didaktické, fyzioterapeutické a psychoterapeutické.  

 

Metódy s didaktickými prvkami 

Ide o kurzy, na ktorých sa stretávajú tehotné, ktoré majú približne rovnaký termín 

pôrodu, príp. budúci otcovia a iné blízke osoby (sestra, matka). S kurzom je nutné začať od 

3. – 4. mesiaca tehotnosti, raz týždenne až do pôrodu. Trvanie jedného stretnutia je približne 

50 minút. Optimálny počet žien v jednom krúžku by malo byť 5, max. 6.  

 

Obsahový rámec prípravy: 
1. stretnutie 
- organizačné pokyny 

- význam a cieľ PFP 

- všeobecné platné odporúčania pre tehotné 

- citový a rodinný život 

- termín pôrodu 

2. stretnutie 
- nácvik správneho držania tela 

- cviky horných a dolných končatín a klenby nohy 

- nácvik dýchania 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  507

3. stretnutie 
- anatómia a fyziológia ženských pohlavných orgánov 

- fyziológia menštruačného cyklu 

- zmeny v organizme počas tehotnosti 

- ukážky rôznych úkonov pri domácich prácach 

- relaxácia  

4. stretnutie 
- vývoj plodu počas vnútromaternicového života 

- čo je potrebné si pripraviť do pôrodnice 

- precvičovanie brušného a panvového svalstva, svalov chrbtice 

- nácvik dýchania 

5. stretnutie 
- priebeh prvej doby pôrodnej 

- podstata bolesti 

- EDA 

- precvičovanie brušného lisu 

- nácvik masáží 

6. stretnutie 
- priebeh druhej doby pôrodnej 

- aktívna účasť rodičky na pôrode 

- úloha partnera pri pôrode 

- operatívne pôrody 

- cviky na pohyblivosť kĺbov 

- dychové cvičenia 

7. stretnutie 
- priebeh tretej doby pôrodnej 

- epiziotómia 

- šestonedelie 

- nácvik masáže a relaxácie 

8. stretnutie 
- prvé ošetrenie novorodenca 

- novorodenecká žltačka 

- dojčenie 

- rooming-in 

- precvičovanie svalov chrbta 

9. stretnutie   
- návšteva prijímacej ambulancie, pôrodnej sály a oddelenia rooming-in 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  508

- ukážka použiteľných pomôcok počas pôrodu 

- sexuálny život po pôrode 

- antikoncepcia 

 

Metódy s fyzioterapeutickými prvkami 

 V tehotnosti sa potreba pohybu spája aj s pocitom zodpovednosti voči sebe 

a dieťaťu.  

Výhody cvičenia: 

• pôsobí fyzicky a emocionálne upokojujúco (vyplavuje endorfíny), 

• uvoľnené endorfíny pomáhajú relaxácii, 

• zdokonalí pocit sebauvedomenia a zvýši sebadôveru, 

• zmierni bolesti chrbta, kŕče v nohách, opuchy, zápchu a dýchavicu, 

• zvýši úroveň energie, 

• udržuje telesnú kondíciu, 

• pôsobí ako prevencia oslabenia svalov panvového dna, 

• napomáha správnemu držaniu tela, 

• navodzuje celkovú psychickú a fyzickú kondíciu, 

• zosilní a zvýši pružnosť svalov, 

• zlepší funkciu pľúc, srdca obličiek, tráviacich ústrojov, 

• zlepší prípravu ženy na pôrod a skráti trvanie pôrodu, 

• rýchlejšie obnoví pôvodnú hmotnosť a zotavenie po pôrode, 

• zníži percento predčasných pôrodov, 

• pozitívne vplýva na hmotnosť novorodenca, 

• podporuje rast placenty. 

 

Tehotnej žene sa odporúčajú rôzne druhy telesnej aktivity. Na obrázku 1 uvádzame 

odporučené aktivity a na obrázku 2 prehľad neodporučených aktivít. 
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 Správne dýchanie je základnou súčasťou každého pohybového výcviku.  

Význam nácviku dýchania: 

• psychologický 

• odstraňovanie alebo znižovanie bolesti 

• zlepšenie fyziologického prostredia pôrodu 

• efektívnejšie kyslíkové zásobenie 

• zvýšenie vitality pľúc 

• sústredenie pozornosti rodičky na správne dýchanie, a tým odpútavanie od vnímania 

nepríjemných pocitov 

• profylaxia intrauterinnej asfyxie plodu 

Vyzdvihujeme hlavne dôležitosť súhry medzi kontrakciami a dýchaním, na základe ktorej 

rozlišujeme: 

o pomalé dýchanie – dýchanie pri relaxácii, slow paced breathing, 

o dýchanie v prvej dobe pôrodnej – modified paced breathing, 

o dýchanie pri tlakoch, keď sa nesmie tlačiť – psie dýchanie, hudníkové dýchanie, 

alebo plytké dýchanie, pattern paced breathing, 

o dýchanie pre správne a výdatné tlačenie – bránicové dýchanie, breathing while 

pushing.  

 

Metódy so psychoterapeutickými prvkami 

 Relaxácia sa klasifikuje ako psychoterapeutická zložka. Je potrebná počas celej 

tehotnosti, ale najmä pôrodu. Vykonáva sa v polohe na boku a na chrbte. 

Pozitíva relaxácie: 

• zníženie vnímania bolesti, 

• redukcia únavy, 

• skrátenie pôrodných bolestí, 

• prerušenie cyklu strach - napätie – bolesť, 

• dosahuje duševnú sviežosť, 

• pozitívne ovplyvňuje dieťa. 

 

Masáže pomáhajú pri inaktivácii bolestivých pocitov v sakrálnej oblasti a v podbrušku 

a zároveň stimulujú maternicu k intenzívnejšej činnosti.  
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Na záver prehľadný diagram (prebraté B r u c h á č, 1963) 
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PROBLEMATIKA PRIMÁRNEJ DROGOVEJ PREVENCIE U ADOLESCENTOV 
POSTER 

Rovná S.1, Vicáňová M.2 

1Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín 
2Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Abstrakt 
Primárna drogová prevencia je predchádzanie škodám, ktoré spôsobujú návykové 

látky – drogy. Preventívne stratégie sú zamerané na znižovanie ponuky a minimalizovanie 

ich dopytu. Za najúčinnejšiu stratégiu považujeme prevenciu založenú na celospoločenskom 

nasadení. Cieľovou skupinou preventívneho nasadenia je rodinné prostredie, školské 

prostredie, pracovné prostredie, bydlisko a sféra voľného času. Primárna drogová prevencia 

v školách a školských zariadeniach má tvoriť integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania, nie 

ako nový predmet, ale ako implementácia do existujúcich vyučovacích predmetov. 

Preventívne programy pre adolescentov zahŕňajú emočné, behaviorálne a kognitívne 

zručnosti.  

 

Kľúčové slová Primárna prevencia. Adolescent. Drogová prevencia. Fázy prevencie. 

Prevencia v škole. 

 

V prevencii vo všeobecnosti ide o zamedzenie vzniku problému. Cieľom drogovej 

prevencie je predchádzanie škodám, ktoré spôsobujú návykové látky – drogy. Výchova 

a aktivity zamerané na harmonický rozvoj osobnosti sú najvýznamnejšími krokmi, ktoré sa 

realizujú v prevencii drogových závislostí pre vytvorenie zdravého životného štýlu v zmysle 

somatického, psychického i sociálneho zdravia.  

Preventívne stratégie drogových závislostí delíme do dvoch skupín so zameraním na 

:  

• znižovanie ponuky drog (aby boli ťažko dostupné) 

• minimalizácia ich dopytu (aby o ne nebol záujem) (Ondrejkovič, 1999) 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad stratégií a ich účinnosti v drogovej 

prevencii (prebraté Nešpor, 1996).  
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Tabuľka 1 

Stratégie Účinnosť 
Zastrašovanie Neúčinné 
Citové apely Neúčinné 
Len informácie Neúčinné 
Prevencia založená na 
celospoločenskom nasadení 

Účinné 

Ponúkanie lepších možností ako 
užívanie alkohol a drog 

Účinné v skupinách so zvýšeným 
rizikom 

Peer programy Účinné v skupinách so stredným 
rizikom 

Znižovanie dostupnosti návykových 
látok 

Účinné, ak je sprevádzané 
znižovaním dopytu 

Liečba alebo miernenie následkov Účinné, ak sú poskytnuté včas 
 

Za všeobecne účinnú a pre pozitívnu prognózu sa považuje ako nevyhnutná stratégia 

celospoločenské nasadenie, čo znamená spojenie všetkých síl (inštitúcií aj osôb) do aktivít 

a riešení špecifických miestnych potrieb, zameranie sa na predchádzanie, miernenie rizík 

a liečbu, spoluprácu laikov a profesionálov, že preventívne opatrenia musia byť dostupné 

všetkým ľuďom a prináša im konkrétne výhody (pri poistení, zdravotnej starostlivosti a pod.) 

a aktívnu podporu s regionálnymi, národnými a medzinárodnými inštitúciami. (Servais, 1994) 

Zo spomenutého vyplýva, že primárna prevencia má spojiť všetky životné sféry 

spoločnosti t.j. cieľové skupiny, medzi ktoré radíme: 

- školské prostredie, t. j. žiaci a učitelia, 

- rodinné prostredie, t. j. rodičia a mládež, 

- pracovné prostredie, t. j. zamestnanci, sociálny pracovníci, lekárske služby a pod., 

- bydlisko, t. j. pracovníci obcí, farností, lekári, 

- sféra voľného času, t. j. majitelia reštaurácií, Centrá voľného času, klubov a pod. 

Primárna drogová prevencia adolescentov v školách a školských zariadeniach má 

tvoriť integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania. Nemá sa však stať vyučovacím predmetom, 

ale implementovať prvky prevencie do existujúcich vyučovacích predmetov a do učebných 

osnov ako fyziológia a biológia (vplyv drog na ľudský organizmus), psychológia (vplyv drog 

na vedomie), chémia (zloženie drog), dejepisu a občianskej náuky (postoj štátnych orgánov 

a vlády k problematike drog), náboženstvo (hľadanie zmyslu života, hodnôt a jeho identity). 

(Rosenbaum, 2002, Servais, 1994) 

Preventívne programy pre adolescentov zamerané na drogy, AIDS, násilie, sexuálne 

zneužívanie a samovraždy obsahujú tieto prvky: 

Emočné zručnosti 
- Identifikácia a správne označenie citov 

- Prejavovanie citov, odhadovanie ich intenzity 

- Ovládanie citov, obratné zaobchádzanie s nimi 
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- Odkladanie uspokojenia, ovládanie impulzov 

- Redukcia stresu 

- Uvedomovanie si rozdielov medzi citmi a činmi 

Kognitívne zručnosti 
- „Samovrava“ – vedenie vnútorného dialógu ako pomocného prostriedku na zvládnutie 

ťažkej situácie, témy alebo na posilnenie vôľovej kontroly nad vlastným správaním 

- Rozoznávanie a správna interpretácia narážok a gest, orientovanie sa v sociálnych 

rolách 

- Používanie konštruktívnych postupov pri riešení problémov a pri rozhodovaní sa, 

napr. ovládanie prvotných impulzov, stanovenie cieľov, určenie alternatívnych 

spôsobov konania a predvídanie následkov 

- Chápanie názorov, postojov a hľadísk ostatných ľudí 

- Chápanie noriem správania (čo je a čo nie je prijateľné) 

- Pozitívny postoj k životu 

- Sebauvedomenie, mať reálne predstavy o sebe  

Behaviorálne zručnosti 
- Neverbálna komunikácia 

- Verbálna komunikácia  - jasné formulovanie svojich požiadaviek, aktívne počúvanie, 

pomoc vrstovníkom (Goleman, 1997) 

 

Namiesto záveru prezentujeme niekoľko výsledkov výskumu, ktorý prebiehal na 

strednej škole v Dolnom Kubíne a podávajú nám odpoveď na otázku : „Prečo je primárna 

drogová prevencia nutná?“  

 

počet respondentov – 182 

návratnosť – 168 – 92% 

 

Otázka: 
Ponúkol vám už niekto drogu? 

 

      Tabuľka 2 

Početnosť  

Odpoveď Absolútna Relatívna [%]

áno 79 47 

nie 89 53 

Spolu 168 100 
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áno
nie

 
Graf 1 

Otázka: 
Vedeli by ste si zabezpečiť drogu v našom meste? 

     Tabuľka 3 

Početnosť  

Odpoveď Absolútna Relatívna [%]

áno 85 51 

nie 83 49 

Spolu 168 100 

 

áno
nie

 
Graf 2 

Otázka: 
Ste za to, aby sa marihuana legalizovala a mohla sa beztrestne užívať?  

     Tabuľka 3 

Početnosť  

Odpoveď Absolútna Relatívna [%]

áno 25 15 

neviem 40 24 

nie 103 61 

Spolu 168 100 
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Graf 3 

 

Otázka: 
Najviac informácií o návykových látkach /alkohol, fajčenie, nelegálne drogy/ ste sa dozvedeli 

od: 

 

       Tabuľka 4 

Početnosť  

Odpoveď  Absolútna Relatívna [%] 

rodičov 23 14 

kamarátov 46 27 

učiteľov 26 15 

knihy, časopisy 27 17 

TV, rozhlas, net 46 27 

Spolu 168 100 

 

rodičov
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MANAŽMENT DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ  
STAROSTLIVOSTI O SENIOROV 

Zamboriová M.1, Simočková V.2, Fillová D.1, Bérešová A. 3 
1UPJŠ LF, Košice, 3UPJŠ LF, USM, Košice 
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Abstrakt 

Cieľom príspevku je oboznámiť s demografickým vývojom na Slovensku, charakterizovať 

osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poukázať 

na význam posúdenia potrieb vzhľadom k veku a v konečnom dôsledku podpora kvality života 

seniora. Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov zahŕňa aj interdisciplinárny 

prístup v starostlivosti o starých ľudí. Služby domácej starostlivosti sú v krajinách západnej Európy 

primárne zamerané na poskytovanie preventívnej starostlivosti vrátane edukácie klienta a jeho 

rodiny. V Slovenskej republike je táto forma starostlivosti nastavená prevažne na výkony kuratívne, 

čo potvrdzujú prevádzkovatelia agentúr vzhľadom na uhrádzanie platieb za jednotlivé výkony. V 

rámci starostlivosti o seniorov je potrebné prihliadať na niektoré osobitosti polymorbidita, zvláštnosti 

klinického obrazu, komplikácie ( ktoré môžu byť kauzálne alebo nešpecifické), Geriatrický 

maladaptačný syndróm (GMS), sociálne dôsledky. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

musia dokumentovať svoju činnosť a spolupracovať so všetkými zložkami, ktoré sa na starostlivosti 

podieľajú. Úlohou agentúr ošetrovateľskej starostlivosti je teda nielen poskytovať ošetrovateľskú 

starostlivosť priamo alebo nepriamo, no pôsobiť i v primárnej prevencii rôznymi činnosťami 

podporujúcimi zdravie a motivovať ľudí rôznych vekových kategórií pre zdravý spôsob života, čo sa 

neskôr môže pozitívne odzrkadliť i na populácii starších ľudí v zmysle zlepšovania zdravia, a teda 

i kvality života. Súčasťou príspevku sú aj zistenia o neformálnej starostlivosti o seniorov v domácom 

prostredí. 

 
Kľúčové slová: Starnutie. Kvalita života. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Geriatrické 

ošetrovateľstvo. Interdisciplinárny prístup. 

 
Úvod 

Slovensko, podobne ako iné transformujúce sa krajiny Európy, stojí pred závažnými 

problémami zdravotnej i sociálnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť musí byť kvalitná 

a komplexná, pričom prioritou sa stáva upevnenie a podpora zdravia a prevencia chorôb. 

Aktivity na podporu a zvyšovanie kvality života v každom veku by mali byť súčasťou 

zdravotnej politiky štátu. Zdravotnícki pracovníci, najmä sestry a lekári, by mali prebrať 

aktívnu úlohu pri vyhľadávaní rizikových skupín. Možno najpočetnejšiu ohrozenú skupinu 

tvoria starí ľudia.  
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Populačný vývoj v Slovenskej republike zaznamenáva závažné zmeny od začiatku 

90-tych rokov minulého storočia. K najvýznamnejším znakom tohto obdobia patrí zmena 

reprodukčného správania obyvateľstva, ktoré sa v počiatočnej fáze, t.j. v prvej polovici 90-

tych rokov, prejavilo dramatickým znížením pôrodnosti a plodnosti.  

Úmrtnosť obyvateľstva sa v Slovenskej republike udržuje od roku 1993 pod hranicou 

10 zomretých osôb na 1 000 obyvateľov. Stredná dĺžka života pri narodení u mužov je na 

úrovni 70,11 rokov, u žien 77,9 rokov. Podstatným dôsledkom demografického vývoja 

obyvateľstva sú zmeny vo vekovej štruktúre. V poslednom desaťročí najvýraznejšie vplýval 

na vekovú štruktúru negatívny vývoj pôrodnosti, ktorý spôsobil starnutie populácie, pretože 

klesalo zastúpenie detskej zložky. Proces starnutia dokazujú i syntetické ukazovatele veku - 

index starnutia sa dlhodobo zvyšuje, v roku 2005 tak na 100 obyvateľov vo veku 0 - 14 rokov 

pripadlo takmer 71 osôb vo veku 65 rokov a viac (Tab. 1). 

Tabuľka 1 Priemerný vek, index starnutia a ekonomického zaťaženia v SR, 1996 – 2005 

Rok Veková 
skupina Pohlavie 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
muži 33,3 33,6 33,8 34,1 34,4 34,6 34,9 35,2 35,5 35,8 
ženy 36,3 36,6 36,9 37,2 37,5 37,7 38,0 38,4 38,7 39,0 priemerný  

vek 
spolu 34,8 35,1 35,4 35,7 36,0 36,2 36,5 36,8 37,1 37,4 

                        
muži 38,7 40,2 41,5 43,0 44,5 44,9 46,5 48,1 49,7 51,6 
ženy 64,3 67,2 69,9 72,8 75,8 77,5 80,8 84,2 87,5 90,8 index  

starnutia * 
spolu 51,2 53,4 55,4 57,5 59,8 60,8 63,2 65,7 68,1 70,7 

                        
index  
ekonomického 
zaťaženia ** 

spolu 48,70 47,67 46,51 45,36 44,20 43,08 42,01 41,01 40,23 39,54

* počet osôb vo veku 65 rokov a viac na 100 detí vo veku 0-14 rokov 
 ** počet detí vo veku 0-14 rokov a osôb vo veku 65 rokov a viac na 100 osôb vo veku 15-65 
rokov 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Publikácie Výskumného demografického centra 
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Výskumným demografickým 

centrom pri INFOSTATe vypracoval nové prognózy vývoja obyvateľstva za Slovenskú 

republiku s časovým horizontom do roku 2025. Hlavnými charakteristickými znakmi vývoja 

obyvateľstva SR v prvej polovici 21. storočia bude znižovanie prírastku obyvateľstva 

a starnutie obyvateľstva. 
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Starnutie populácie sa nám javí z jedného uhla pohľadu ako veľmi pozitívne, na 

druhej strane sa stáva závažným problémom, ktorému je potrebné venovať dostatočnú 

systematickú pozornosť. Staroba, jej hodnotenie, ale najmä zdravá staroba kladie mnoho 

doteraz nezodpovedaných otázok. Staroba nie je len ostatným obdobím života, ale i jeho 

zavŕšením. 

 

Senior v komunitnom ošetrovateľstve 
Staroba je z gerontologického hľadiska komplexnou charakteristikou funkčného stavu 

orgánových systémov, ich adaptability, výkonnosti a rezerv. Proces starnutia sa prejavuje: 

- poklesom adaptačných mechanizmov, 

- akumuláciou patologických procesov, 

- špecifickou zmenou v zmysle involúcie a špecifickým priebehom  

- degeneratívnych zmien, 

- biologickými, psychickými, sociálnymi a ekonomickými problémami človeka. 

Pri celkovom hodnotení starého človeka je preto potrebné brať do úvahy všetky tieto 

hľadiská (Leveille, 1998, s. 1191 - 1198).  

Ashton a Seymour tvrdia, že „komunitná starostlivosť je nielen altruistická forma zdravotnej 

starostlivosti ale je to organizované smerovanie  ku prevencii na základe osobitne zameraného 

vzdelania. Je viac ako liečenie a znamená, že prostredníctvom profesionálnej sily sú klienti 

podnecovaní k autonómii a vlastnému rozhodovaniu“ (Bullough, 1990, s. 381). 

V komunitnom ošetrovateľstve sa chápe ako klient nielen jednotlivec ale aj celá komunita. 

WHO (1974) definovala komunitu ako: „... sociálnu skupinu determinovanú geografickými rozmermi 

alebo rovnakými hodnotami alebo záujmami. Jej členovia sa poznajú a sú vo vzájomnej interakcii. 

Funkciou je vytvoriť osobitnú sociálnu štruktúru, predvídať a tvoriť normy, hodnoty a sociálne 

inštitúcie“. 

Komunity sú často definované aj ako geografické územie alebo vzťah medzi ľuďmi. I keď sú 

definície komunít rozličné, predsa majú spoločné prvky, z ktorých najvýznamnejšie sú: ľudia, sociálna 

interakcia, územie, základné väzby.  Z iného pohľadu možno konštatovať, že komunita má tri 

dimenzie: ľudia, miesto, funkcia. Ľudia sú chápaní ako tí, čo sa stretli, žijú alebo bývajú v komunite. 

Miesto hovorí o geografickej ale aj o časovej dimenzii (nielen územné začlenenie, ale aj trvanie a 

zotrvávanie jedincov v komunite sa môže meniť). Funkcia komunity sa prejavuje v jej cieľoch 

a aktivite.  

Cieľom komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti je udržať starého človeka čo najdlhšie v jeho 

pôvodnom prostredí so zachovaním jeho sebestačnosti, zmiernením utrpenia a udržaním kvality 

života na maximálne možnej úrovni. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť u starších ľudí sa 

predovšetkým zameriava na hodnotenie somatického stavu (výživa, vyprázdňovanie, spánok, 
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hydratácia), psychický stav (vedomie, pamäť, nálada, myslenie), funkčný stav (Tomagova, 2004, s. 

256). 

Sestry v komunite poskytujú starostlivosť klientom (jednotlivcom, rodinám, skupinám, 

komunitám), ktorých zdravotné problémy a riziká sú multidimenzionálne, zvlášť u starých ľudí,i 

skúsená sestra (expert nurse) preto čelí celému komplexu rozhodnutí,  
V rámci komunitnej starostlivosti, môže starší pacient očakávať, že v prípade potreby 

mu budú poskytované tieto služby: pobyt v dennom centre, domáca starostlivosť, nočný 

„dozor“ a večerné návštevy, pomôcky pre inkontinentných, primerané pomôcky 

napomáhajúce pri činnostiach sebaopatery, pranie prádla, fyzioterapia, hygienické služby, 

starostlivosť o nohy, systém monitorujúci bezpečnosť v prípadoch, že pacient žije sám, 

prostriedky pre prevenciu úrazov; ak starý človek už nie je schopný zostať doma, treba mu 

umožniť pobyt v inštitúcii.  

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov v sebe zahŕňa: 

systematický, ucelený zber údajov v oblasti bio-psycho-sociálnych potrieb, analýzu a určenie 

sesterských diagnóz, prípravu plánov prevencie, ktoré špecifikujú ošetrovateľské aktivity 

zamerané na potreby klienta, realizáciu ošetrovateľských činností a revíziu vykonaných 

intervencií, diagnóz a plánov. Všetky činnosti vykonáva sestra v koordinácii 

s multidisciplinárnym tímom, ktorý sa zúčastňuje na starostlivosti o zdravie v komunite. 

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti musia dokumentovať svoju činnosť a 

spolupracovať so všetkými zložkami, ktoré sa na starostlivosti podieľajú. 

Našim cieľom je, charakterizovať osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov 

v domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poukázať na význam posúdenia potrieb vzhľadom 

k veku a v konečnom dôsledku podpora kvality života seniora. To, že starostlivosť o seniora 

si vyžaduje odborný prístup i spoluprácu s členmi rodiny seniora dokumentujú i naše zistenia 

o neformálnej spotrebe starostlivosti. 

 
Metodika a charakteristika súboru 

Na zber údajov od seniorov v domácej starostlivosti sme využili štandardizovaný 

dotazník, ktorý bol vytvorený medzinárodným multidisciplinárnym tímom odborníkov (sestry, 

sociálni pracovníci, lekári) a jeho validita a reliabilita bola testovaná odborníkmi v mnohých 

medzinárodných štúdiách (Landi, 2000, s. 1189 – 1190; Moris 1997, s. 1017 - 1024). 

Hodnotiaci nástroj (dotazník) pre osoby v domácej starostlivosti RAI-HC (Resident 

Assessment Instrument for H Home Care). 

Na štatistické spracovanie a vyhodnotenie dát bol použitý softwarový  program MS 

Excel 2000; Statistica Cz 6.1 (StatSoft USA, Inc.) a Arcus Quickstat Biomedical 1.1.  
U jednotlivých parametrov sme pre dané skupiny vypočítali priemer, počet (N), 

smerodajnú odchýlku (SD), minimum, maximum, medián, kvantily, percentuálny podiel (%). 
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Na porovnanie výskytu sledovaného znaku medzi skupinami bol použitý Chi-kvadrát test (χ2) 

resp. neparametrický Fisherov exaktný test. Na porovnanie rovnosti stredných hodnôt 

sledovaných parametrov medzi dvoma skupinami bol použitý nepárový t-test resp. 

neparametrický Mann-Whitneyho U test. Pre štatistické porovnanie vybraných ukazovateľov 

sme súbor delili do štyroch základných skupín: podľa veku – mladší seniori (60-74 rokov), 

starší seniori (75 a viac), podľa pohlavia – muži, ženy.  

Oslovili sme agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (6) s pôsobnosťou 

v Košiciach. Súhrnný počet pacientov nad 60 rokov v čase začiatku zberu dát bol 1829 

(informácia z ADOS). Zvolili sme metódu zámerného výberu. Dotazníky  pre zber údajov boli 

pomerne prerozdelené podľa príslušného počtu klientov v celkovom počte 200ks 

(pomer1:10). Návratnosť dotazníkov bola 85,5%. Zber dát sa uskutočnil v 

mesiacoch september- november 2006.  

Náš súbor pozostával zo 171 respondentov (57 mužov a 114 žien). Muži boli 

zastúpení v počte 57, ich priemerný vek bol 74,81 (smerodajná odchýlka – Standard 

Deviation SD=7,19) (SD=7,19). Z celkového počtu respondentov bolo 114 žien, priemerný 

vek bol 75,4 rokov (SD=7,2). Vo vzorke mierne prevažovali klienti vyšších vekových kategórií 

nad 75 rokov (56,14%). Vekové rozloženie u mužov a žien sa nelíšilo.  

Kritériom výberu pre zaradenie do súboru  bol vek nad 60 rokov, klient agentúry 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti s pôsobnosťou v Košiciach. Klienti, ktorí boli zaradení 

do našej výskumnej vzorky podpísali informovaný súhlas. 

 
Výsledky 
 

Väčšina klientov nášho súboru (69,59 %) mala svojho primárneho neformálneho 

opatrovníka. Najčastejšie to boli deti a ich partneri (35,09 %) a životní partneri (19,88 %).  

O skupinu žien sa častejšie starali deti (25,15 %), než ich manželia (11,70 %). 

Z celkového počtu respondentov, ktorí mali zabezpečenú neformálnu starostlivosť, muži 

(68,18 %) žili častejšie v spoločnej domácnosti so svojím „opatrovníkom“ než ženy (46,67 %) 

(Tab. 2).  

Najčastejšie bola poskytovaná laická starostlivosť v oblasti psychickej podpory 

(66,67%, N=114), v ADL (65,50%, N=112) a IADL (65,50%, N=112) činnostiach.  
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Tabuľka 2 Zabezpečovanie laickej starostlivosti – primárne starajúca sa osoba 

muži ženy súbor 
Laická starostlivosť   

N % N  N % 

opatrovateľ 44 25,73 75 43,86 119 69,59 

deti a ich partneri 17 9,94 43 25,15 60 35,09 

manžel/ka 20 11,70 14 8,19 34 19,88 

iný príbuzný 7 4,09 13 7,60 20 11,70 

nepríbuzný 0 0,00 5 2,92 5 2,92 

klient žije s opatrovateľom 30 68,18 35 46,67 65 54,62 

 

V Tab. 3 je vyjadrený rozsah neformálnej starostlivosti o seniorov (v hodinách), ktoré 

dokumentujú spotrebu laickej starostlivosti. Zaznamenali sme vyššiu spotrebu starostlivosti 

u žien a starších seniorov, nezaznamenali sme však štatisticky významný rozdiel (Mann-

Whitney U test)  medzi vekovými skupinami a pohlaviami (Tab. 4). 

 

Tabuľka 3 Spotreba neformálnej starostlivosti (priemer - hodiny/týždeň) 

muži ženy 60-74 rokov
nad 75 
rokov 

súbor Priemerná 
spotreba laickej 

starostlivosti x SD x SD x SD x SD x SD 

počet hodín  14,42 12,71 21,07 43,83 14,44 21,93 22,03 44,02 18,78 36,34

 

Tabuľka 4 Spotreba neformálnej starostlivosti (Mann-Whitney U test) 

Laická starostlivosť N U p 

muži 53 2462,50 0,416 

ženy 101     

60-74 rokov 66 2765,00 0,612 

nad 75 rokov 88     

 

Pri analýze spotreby neformálnej starostlivosti sme sledovali rozdiely u vybraných 

charakteristík  seniorov nášho súboru (Tab. 5). Testovaním IADL položiek bol dokázaný 

štatisticky významný rozdiel v spotrebe laickej starostlivosti. Rozsah laickej starostlivosti bol 

vyšší u seniorov so zníženou sebestačnosťou (p = 0,001). Štatisticky signifikantný rozdiel sa 

potvrdil i vo vzťahu k ADL (p=0,021) (Kruskal-Wallisova ANOVA). Štatisticky sa nepotvrdil 
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vzťah medzi rozsahom poskytnutej laickej starostlivosti u tých klientov, ktorí bývajú 

a nebývajú v spoločnej domácnosti s primárnym opatrovateľom (ANOVA). 

 

Tabuľka 5 Spotreba neformálnej starostlivosti a vybrané charakteristiky 

Spotreba laickej starostlivosti a vybrané 
charakteristiky 

p 

klient býva s opatrovateľom 0,082 

IADL 0,001 

ADL 0,021 

  

 

V Tab. 6-7 je uvedené priemerné skóre v IADL a ADL činnostiach, kde bližšie 

prezentujeme skupiny medzi ktorými sa potvrdili štatisticky významné rozdiely v spotrebe 

laickej starostlivosti. Pri IADL sa potvrdil vzťah medzi skupinami málo závislých a výrazne 

závislých (vrátane úplne závislých) (p=0,002). Pri ADL sa potvrdil vzťah medzi skupinami 

málo závislých a výrazne závislých (vrátane úplne závislých) (p=0,037) a medzi nezávislými 

a výrazne závislými (p=0,019). 

Tabuľka 6 Spotreba neformálnej starostlivosti pri IADL (priemerné skóre) 

IADL priemer počet SD minimum maximum
25 

kvant. 
medián 

75. 
kvant. 

žiadna 12,74 34 8,46 0,00 30,00 10,00 12,00 14,00

malá 12,70 84 19,84 0,00 128,00 6,00 10,00 12,00

výrazná 38,67 36 65,12 0,00 216,00 8,50 14,50 25,00

Vš.skup

. 
18,78 154 36,34 0,00 216,00 6,00 10,00 14,00

 

Tabuľka 7 Spotreba neformálnej starostlivosti pri ADL (priemerné skóre) 

ADL priemer počet SD minimum maximum
25 

kvant. 
medián 

75. 
kvant. 

žiadna 12,58 93 18,42 0,00 128,00 6,00 10,00 12,00

slabá 25,72 36 48,52 0,00 216,00 10,00 12,00 18,50

výrazná 31,84 25 57,32 0,00 216,00 6,00 14,00 26,00

Vš.skup. 18,78 154 36,34 0,00 216,00 6,00 10,00 14,00
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Diskusia 
Prostredníctvom hodnotiaceho nástroja MDS-HC (Minimálny súbor údajov pre 

domácu starostlivosť) sme zisťovali potreby klientov v bio-psycho-sociálnej oblasti 

a problémy, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti za 

aktívnej spolupráce ďalších profesionálnych zdravotníckych pracovníkov. Zároveň sme 

posúdili aj spotrebu laickej starostlivosti. Kvalitná starostlivosť založená na správnom zbere 

údajov je dôležitá pre zachovanie autonómie a sebestačnosti seniora i možnosť zotrvať čo 

najdlhšie v jeho  prirodzenom prostredí. 

Pri posudzovaní potrieb je dôležité zamerať sa na fungovanie jednotlivca ako celku a 

na jeho schopnosť prispôsobiť sa nárokom prostredia v ktorom žije. K štandardným 

nástrojom pre posudzovanie funkčného stavu patrí vykonávanie inštrumentálnych denných 

činností (IADL) a  vykonávanie bežných denných (sebaobslužných) činností (ADL), ktoré boli 

súčasťou nášho dotazníka. 

Dôvodom zaradenia do domácej ošetrovateľskej starostlivosti, tak ako to uvádzali naši 

respondenti, bola najčastejšie odborná ošetrovateľská starostlivosť (87,72 %), prevencia 

komplikácií (54,39 %), edukácia klienta a rodiny (46,20 %), rehabilitácia (20,47 %). 

V paliatívnej starostlivosti bolo 9 (5,26 %) pacientov.  

V rámci prevencie na všetkých úrovniach zohráva dôležitú úlohu edukácia. 

Terapeutická edukácia obsahuje vývoj primeraných stratégií s cieľom pomôcť pacientovi 

získať špecifické zručnosti v každodennej kompenzácii, v správnom zvládaní krízových 

situácií a primeranej prevencii dlhodobých komplikácií. Zameriava sa na zmeny vo sfére 

vedomostí, ich pochopenie vo vzájomných súvislostiach, následné ovplyvňovanie 

hodnotového systému a zmenu konania (Žiaková, 2000, s. 4). Existuje i mnoho ďalších 

štúdii, ktoré na základe vedecky overených dát potvrdzujú pozitívny vplyv preventívnych 

intervencií na kvalitu života seniorov žijúcich v domácom prostredí (Reuben et al. 1999, 269-

276; Stuck et al,1995, s. 1184-1189). 

S predlžujúcim sa vekom narastá i počet starých ľudí, ktorí sú v rôznej miere závislí 

od iných osôb. Nedostatok vhodných zariadení a služieb pre nesebestačných seniorov kladie 

zvýšené nároky  na rodiny, ktoré musia zabezpečovať predovšetkým laickú neformálnu 

starostlivosť o týchto príbuzných. Aj v našej práci sme dospeli k záverom, že väčšina 

seniorov, ktorým je poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť, bývala najčastejšie 

s rodinnými príslušníkmi, iba štvrtina seniorov nášho súboru bývala sama. 69,59 % seniorov 

žilo so svojím „primárnym neformálnym opatrovníkom“, najčastejšie to boli deti a ich partneri 

(35,09 %) a životní partneri (19,88 %). Najčastejšie bola poskytovaná laická starostlivosť 

v oblasti psychickej podpory (66,67 %, N=114), v ADL (65,50 %, N=112) a IADL (65,50 %, 

N=112) činnostiach. 
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Pre efektívne poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti je nevyhnutná 

spolupráca s klientom a jeho rodinou nebo blízkymi, ktorí participujú na starostlivosti. O tom, 

že rodina a „neformálny sektor“ príbuzných a blízkych osôb hrajú dominantnú rolu 

v starostlivosti o seniora so zdravotnými problémami hovorí aj Topinková (1997, s.111-114). 

Zaznamenali sme vyššiu spotrebu starostlivosti v skupine žien a starších seniorov však bez 

štatistickej významnosti. 

Seniori so zníženou sebestačnosťou v IADL a ADL činnostiach potrebovali viacej 

starostlivosti než nezávislí. V našej práci sa potvrdili štatisticky významné rozdiely v spotrebe 

laickej starostlivosti pri IADL medzi skupinami málo závislých a výrazne závislých (vrátane 

úplne závislých) (p=0,002) a pri ADL medzi skupinami málo závislých a výrazne závislých 

(vrátane úplne závislých) (p=0,037) a medzi nezávislými a výrazne závislými (p=0,019). 

Vzhľadom na výrazné spoločenské zmeny v posledných rokoch sa dá očakávať, že 

bude dochádzať ku kríze v schopnosti rodín starať sa o svojich „starých príbuzných“. Tieto 

zmeny si budú vyžadovať novú stratégiu rozdelenia zodpovednosti rodiny a štátu (Callahan, 

Meulen, Topinková, 1998, s.30-36). Prvoradým cieľom odborných zdravotných a sociálnych 

služieb poskytovaných seniorom je zabezpečovanie a zvyšovanie kvality života v zmysle 

koordinácie jednotlivých služieb (zdravotných a sociálnych), ktoré musia byť zamerané na 

individualizované uspokojovanie potrieb seniorov.  

Spotreba neformálnej starostlivosti súvisí so zdravotným stavom seniora, s mierou  

sebestačnosti a psychickým stavom. Zaťaženie rodiny a iných osôb starajúcich sa o seniora, 

by malo byť takisto predmetom záujmu zo strany sestry. 

 

Záver 

V súčasnosti starostlivosť o komunitu starších zabezpečujú agentúry domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Do poskytovania komunitnej starostlivosti sú zapojené aj 

charitatívne spolky, opatrovateľské služby, príbuzní, avšak nie v takom rozsahu, ako si to vyžaduje 

súčasná situácia na Slovensku. 

Úlohou týchto agentúr je zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácii s ambulantnou 

a ústavnou starostlivosť, prípadne so starostlivosťou opatrovateľskej služby alebo s inými zložkami 

domácej starostlivosti; humanizovať ošetrovateľskú starostlivosť o chorých; zabezpečiť dostupnosť 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zvyšovať zdravotné uvedomenie a zodpovednosť populácie 

za telesné a duševné zdravie 

Úlohou agentúr ošetrovateľskej starostlivosti je teda nielen poskytovať ošetrovateľskú 

starostlivosť priamo alebo nepriamo, no pôsobiť i v primárnej prevencii rôznymi činnosťami 

podporujúcimi zdravie a motivovať ľudí rôznych vekových kategórií pre zdravý spôsob života, čo sa 

neskôr môže pozitívne odzrkadliť i na populácii starších ľudí v zmysle zlepšovania zdravia, a teda 

i kvality života. 
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Správny ošetrovateľský prístup by mal v sebe zahŕňať nielen starostlivosť o seniora, 

ale aj o rodinu, prípadne iné osoby, ktoré sa o daného starého človeka starajú. Preto je 

žiadúca podpora a rozvoj respitnej starostlivosti a dôvodom je zaslúžený oddych rodiny, 

ktorá sa o seniora stará. 
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SYNDRÓM TRASENÉHO DIEŤAŤA  
Lizáková Ľ., Horanská V., Vranaiová K. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko  Košice 

 

Súhrn 
Príspevok sa venuje syndrómu traseného dieťaťa, ktorý môže spôsobiť vážne 

poškodenie mozgu dieťaťa až jeho smrť. Informovanosť o výskyte tohto syndrómu medzi 

rodičmi je minimálna. Rodičia si ani neuvedomujú, že pri niektorých aktivitách môžu svojmu 

dieťaťu nevedome spôsobiť vážne poškodenie zdravia až smrť. Zdravotnícky personál by 

mal byť ten, kto ich o tejto problematike bude informovať. 

 

Kľúčové slová:  Dieťa. Syndróm traseného dieťaťa.  
 

Úvod 
Syndróm traseného dieťaťa (Shaken Baby Syndróm - SBS) patrí medzi závažné 

formy fyzického týrania detí, ale môže vzniknúť u dieťaťa aj bez toho, aby si to rodičia 

uvedomovali a vedome dieťa fyzicky týrali. V mnohých prípadoch nie je úmyslom rodičov 

dieťaťu ublížiť. Niekedy môže ísť o neadekvátnu reakciu zo strany rodičov, ku ktorej 

dochádza skôr u impulzívnych osobností, ktoré sa cítia preťažené alebo bezradné zo 

starostlivosti o dieťa. Poškodenie môže nastať pri bežnej aktivite. Ide o aktivity, pri ktorých 

dochádza k hyperextenzii krku dieťaťa, podobne ako pri prudkom zatrasení (beh s dieťaťom 

na rukách, nosenie dieťaťa v klokanke bez fixovaného krku, pri hre – vyhadzovanie dieťaťa 

do výšky). 

Najčastejšie sú týmto syndrómom ohrozené deti do 2 rokov veku života. Najmladšie 

dieťa, u ktorého bol diagnostikovaný tento syndróm malo osem dní. Syndróm sa môže 

vyskytovať aj u detí starších , až do 5 rokov. 

Diagnostika je veľmi obtiažna, hlavne u ľahších foriem, ktoré nemajú typické príznaky 

traumy mozgu. 

 
História 

SBS prvýkrát popísal detský röntgenológ John Caffey v roku 1972, ako syndróm, ktorý 

zahŕňa subdurálne alebo subarachnoidálne krvácanie, retinálne krvácania a malé alebo žiadne 

vonkajšie známky kraniálnej traumy u dojčiat. Rok predtým Guthkelch vysvetlil, že silou vyvolaná 

hyperextenzia krku spôsobuje vznik subdurálneho hematómu v dôsledku roztrhnutia kortikálnych 

premosťujúcich žíl. V polovici 70 rokov zavedenie CT vyšetrenia znamenalo nový prínos pre jeho 

diagnostiku. Zavedenie NMR v polovici 80 rokov rozšírilo ďalšie možnosti diagnostiky SBS. 
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Epidemiológia 
Výskyt SBS je hlavne u detí, ktoré dlho plačú a je problém ich utíšiť( dojčenecké 

koliky). Ďalšou skupinou sú nedonosené deti, ktoré majú atypické známky správania, často 

sa budia, majú problémy s príjmom potravy a poruchy interakcie s rodičmi. Môže sa pridružiť 

únava, vyčerpanosť, nedostatok spánku a frustrácia zo strany rodičov. 

Poranenie hlavy je hlavnou príčinou traumatickej smrti a najčastejším fatálnym 

dôsledkom týrania detí. Až 95 % vážnych vnútrolebečných zranení a 65 % všetkých zranení 

hlavy u detí mladších ako jeden rok bolo spôsobené týraním. V minulosti sa SBS považoval 

za izolovanú životnú udalosť. Nové výskumy zistili, že v 33 % – 40 % prípadov boli prítomné 

špecifické príznaky svedčiace pre SBS, ktoré neboli rozpoznané.  

 
Klinické prejavy 

Príznaky SBS môžu byť rôznorodé, od nenápadných, nešpecifických, až po 

jednoznačné, špecifické príznaky ťažkej traumy hlavy. Nenápadné príznaky SBS sú 

málokedy vyšetrené lekárom. 

U závažnejších subletálnych foriem trasenia sú prítomné okamžité príznaky, ktoré 

môžu byť na začiatku nešpecifické a preto sú ťažko identifikovateľné rodičom. 

Medzi nešpecifické príznaky patria poruchy kŕmenia, zvracanie, letargia alebo naopak 

predráždenosť. Tieto nešpecifické príznaky sú niekedy podceňované a vysvetľované 

poruchami výživy, brušnými kolikami, vírusovým ochorením. Tieto väčšinou ustúpia a ich 

príčina nie je diagnostikovaná.. 

V závažnejších prípadoch sa špecifické príznaky charakteristické pre poranenie 

hlavy, ako sú porucha vedomia, kŕče a cielené neurologické príznaky poranenia mozgu, 

prejavia neskôr, po nešpecifických alebo bezprostredne po poranení.  

 
Prognóza 

U obetí SBS je vysoká morbidita a mortalita. Dochádza k slepote, poruchám učenia 

a reči, epilepsii, poruchám zraku a sluchu, poruchám učenia až k smrti. 

 
Súbor a metódy 

Náš malý prieskum bol zameraný na informovanosť o tejto problematike medzi 

rodičmi.  

Prieskumný súbor tvorilo 50 respondentov, ktorích sme vybrali zámerným výberom. 

Všetci respondenti mali dieťa do 1 roku. Informácie sme zbierali prostredníctvom ankety. 

Prieskum bol realizovaný v mesiaci jún – august 2007 v Košiciach. 
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Poznáte pojem BSP?
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Graf 1 Vedomosti o syndróme traseného dieťaťa 
 

Spôsob prenášania dieťaťa
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Graf 2 Spôsob akým respondenti prenášajú dieťa ne dlhšie vzdialenosti okrem kočiara 
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Zatriasli ste už svojim dieťaťom?
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Graf 3 Trasenie  dieťaťom 
 

Dôvod zatrasenia s dieťaťom
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Graf 4 Dôvod zatrasenia dieťaťom 
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Myslíte si, že opakované trasenie dieťaťa 
môže spôsobiť jeho smrť ?
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Graf 5 Spôsobenie smrti dieťaťa trasením  
 
Záver 

Najlepšou prevenciou je informovanosť rodičov o závažnosti trasenia dieťaťom ešte 

počas gravidity a tiež vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov o tejto problematike, čím by 

sa podchytili aj nešpecifické príznaky SBS. 
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MAJÚ ŠTUDENTI OŠETROVATEĽSTVA VEDOMOSTI  
O PRÁVACH PACIENTOV ? 
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Abstrakt 

Predmetom konferenčného príspevku je úvaha nad profesionálnym postojom sestier 

denného štúdia a zhodnotenie vedomostí s porovnaním rozdielov medzi študentkami iných 

fakúlt ošetrovateľstva. 

Práca je doplnená o výsledky prieskumu, zameraného na posúdenie vedomosti z 

oblasti dodržiavania práv pacienta a ich postoj pri uplatňovaní práv pacienta. 

 
Abstract 

The topic of this conference article is consideration about professional attitude of 

nurse’s full-time and external study to the rights of the patients, sum up and compare 

differences between full-time and external students with practice experiences. The work is 

supplemented with results of knowledge survey, which was oriented on knowledge’s in the 

sphere of observation the rights of the patients and their attitude to assertion the rights in 

practice. 

 
Kľúčové slová: Vzdelávanie sestier. Práva pacientov. Autonómia pacienta. Charta práv 

pacientov. Sestra obhajkyňa práv pacientov. 

 

Úvod 
Práva pacientov sú etickou normou upravujúcou vzťah medzi klientom/pacientom 

a zdravotníkom. 

Potreba chrániť dôstojnosť človeka a jeho prirodzené práva prebudila záujem aj 

o problematiku profesijnej etiky. Adjektíva mravný, morálny, etický sa stali natoľko 

frekventovanými, že sa často používajú neadekvátne, bez hlbšieho pochopenia významu. 

Osobitne to platí v medicíne a v ošetrovateľstve, v špecifickom svete merania hodnoty 

konania ľudí a kvality medziľudských vzťahov, ktorý sa otvára človeku v životnej núdzi 

spojenej s rozličnými ochoreniami. Po stáročia, vo svojej predvedeckej i vedeckej podobe, 

medicína i ošetrovateľstvo zasahovali a zasahujú do najintímnejších sfér človeka. Táto 

výsada zaväzuje jej predstaviteľov – zdravotníkov reagovať citlivejšie a vo väčšom predstihu 

ako v iných oblastiach ľudských aktivít na potreby zmien metodologických východísk teórie 

a praxe. Povolanie sestry je jedno z mála , ktoré poskytuje tím, ktorí ho praktizujú , neustály 
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kontakt s druhým človekom vo vyhranených situáciách. Sestry sa starajú o pacientov/ 

klientov vo chvíľach ich radosti, starostí ale aj zúfalstva a snažia sa im pomáhať tak, ako 

najlepšie vedia a hľadajú tú správnu cestu pri zvládaní ich problémov. 

Povolanie sestry charakterizujú úžasné hodnoty: úcta k ľuďom, obhajovanie pravdy, 

dôstojnosti človeka, prinášať chorým nádej a takéto hodnoty musí odovzdávať osoba 

vzdelaná, vyrovnaná a rozhodná .,to znamená , nielen odborne zdatná ale aj eticko- morálne 

vyprofilovaná. 

Náplňou vzdelávania v ošetrovateľstve je rozvíjať a osvojovať si profesionálne 
hodnoty. 
 

Cieľ práce: 
- zistiť ako sa dodržiavajú práva pacienta, akú úlohu pri tom zohráva sestra a aký je jej 

profesionálny postoj pri uplatňovaní práv pacienta 

- zistiť, či vysokoškolské štúdium pripravuje budúce sestry dostatočne pre toto 

povolanie 

Metóda prieskumu: 
- Pre prieskum sme použili metódu dotazníka. Dotazník sa skladal z 15 otázok pre 

študentky externého štúdia a z 16 otázok pre študentky denného štúdia 

ošetrovateľstva. Dotazník, bol zameraný na právne vedomie študentiek, 

informovanosť, dodržiavanie práv pri ošetrovaní pacienta/klienta a na zistenie 

uvedomelosti ich role pri uplatňovaní týchto práv. 

- Prieskumnú vzorku tvorili študentky denného štúdia (v počte 100) a externého štúdia  

odboru ošetrovateľstva (v počte 100) Fakulty zdravotníctva KU, Ružomberok, 

detašované pracovisko Košice. 

Hypotézy: 
Hypotéza č. 1: Predpokladáme, že väčšina sestier pozná chartu práv pacienta. 

Hypotéza č. 2: Predpokladáme, že väčšina sestier si uvedomuje význam svojej role pri 

uplatňovaní práv pacienta. 

Hypotéza č. 3: Predpokladáme, že väčšina sestier získava a prehlbuje svoje vedomosti 

o danej problematike. 

Výsledky nášho prieskumu 

 

Výsledky u sestier, študentiek externej formy štúdia ošetrovateľstva 

Na otázku „Poznáte chartu práv pacienta?“ až 76 % opýtaných sestier udalo, že 

pozná chartu práv pacientov. Nie  alebo neviem odpovedalo spolu 24 %. 
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23 % opýtaných sestier nevie, či pacienti poznajú svoje práva. 67 % sestier udalo, že 

ich pacienti poznajú, 10% sestier odpovedalo na túto otázku negatívne, pričom neudali, či ich 

napriek tomu informujú. 

62 % opýtaných sestier uvádza, že pacient je pri ošetrení a liečbe v zdravotníckom 

zariadení náležite poučený o povahe ochorenia a potrebných zdravotníckych výkonoch, 20% 

odpovedalo negatívne a 18% nevie ako sú pacienti informovaní v tejto oblasti. 

Až 68 % opýtaných sestier uvádza, že sa vykonávajú výkony pri náležitom 

rešpektovaní súkromia.10% udáva, že sa súkromie pacienta nerešpektuje a 5 % sestier sa 

nevie k tomuto problému vyjadriť. 

Až 22 % sestier nevidí žiadne uplatnenie role sestry pri realizovaní práv pacienta, 

18% vidí úlohu sestry v poučení pacienta, 10 % považuje za dôležité v role sestry 

uskutočňovať rozhovor, prípadne edukáciu( 6 %) o právach pacienta.  

 
Výsledky študentiek denného štúdia. 

Až 82% opýtaných študentiek udalo, že pozná chartu práv pacientov. Nie odpovedalo 

10 %  a odpoveďou nevie odpovedalo 8% . 

Na otázku: „Myslíte si, že Vaše štúdium v oblasti práv pacienta je dostatočné?“ 

52 % študentiek sa vyjadruje pozitívne, 28 % udáva, že nie, 20 % sa k tejto otázke 

nevyjadrilo. 

Na otázku, „Ktorý predmet bol najdôležitejší pre Vaše získanie vedomostí o právach 

pacientov?“ odpovedali študentky nasledovne. Študentky označili predmet zdravotnícke 

právo a legislatíva, na 2. miesto organizáciu zdravotníctva a na 3. miesto filozofia 

a profesionálna etika. 

 
Diskusia a záver 

Prieskumy ukazujú, že vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov sú v oblasti práv 

pacientov veľké vedomostné medzery. Je potrebné zaviesť, prípadne rozšíriť vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov o právach pacientov a etických aspektov týchto právnych 

nárokoch .V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sestra vstupuje do pomerne komplikovaných 

právnych vzťahov, ktoré by mala poznať, lebo za svoje konanie musí niesť aj zodpovednosť. 

Dôvodom, vysvetľujúcich zložitosť problematiky práv pacienta, je niekoľko. Zrejme 

najvplyvnejším faktorom je etická stránka zdravotnej starostlivosti. Všetci chceme žiť 

v demokratickom a právnom štáte. Pod demokraciou však nemôžeme chápať, len 

presadzovanie vlastných práv a záujmov, ale aj rešpektovanie práv a povinnosti iných. 

Väčšina opýtaných sestier (62 %) udáva, že pacienti nie sú náležite poučený 

o povahe ochorenia a potrebných zdravotníckych výkonoch. Pozitívne hodnotíme to, že až 
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68 % opýtaných sestier uvádza, že sa vykonávajú výkony pri náležitom rešpektovaní 

súkromia. Študenti dennej formy udali, že sa najčastejšie na pracoviskách kde sa realizujú 

klinické cvičenia nedodržiavajú tieto práva - súkromie pri liečbe a ošetrovaní (34 %), právo 

na informácie o liečbe a ošetrovaní (24 %), diskriminácia z rôznych dôvodov (25 %) 

a nerešpektovanie práva na dôstojnú smrť (14 %). 

Z nášho výskumu vyplýva, že študentky majú lepšie vedomosti v porovnaní so 

sestrami z externej formy štúdia. Hypotéza č. 1 sa nám potvrdila, pretože viac ako 50 % 

sestier pozná Chartu práv pacienta. 

Väčšina sestier nevidí alebo nevie akú rolu má sestra zohrávať pri uplatňovaní práv 

pacienta, čo nie je pozitívne v našom výskume. Hypotéza č. 2 sa nepotvrdila. 

Všetky sestry udávajú, že sa vzdelávajú v oblasti práv pacientov. Najviac tieto 

informácie získavajú v práci a od svojich spolupracovníkov (88 %), z časopisov (36 %),  

v škole (iba 16 %). Hypotéza č. 3 sa nám potvrdila.  

Študenti dennej formy uviedli, že najviac sa problematike venovali v rámci predmetu 

zdravotnícke právo a legislatíva. 

Zo skutočností, ktoré sme zistili výskumom uvádzame tieto návrhy pre prax: 
- Zvýšiť právne vedomie sestier a to zabezpečením sústavného a pravidelného 

vzdelávania nie len v školských inštitúciách, ale aj  v rámci sesterských vzdelávacích 

aktivít. 

- Zvýšiť právne vedomie sestier o právach pacientov a etických aspektov v tejto 

problematike. 

- Zdôrazniť využitie vedomostí  a poznatkov z iných vedných odborov, ktoré majú 

vzťah k ošetrovateľstvu (etika, filozofia, komunikácia, pedagogika ai.) 

- Zavedenie kritérií merania kvality, poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislostí s 

právami pacienta. 

- Už počas profesionálnej prípravy sestier nepodceňovať časť prípravy, ktorá súvisí 

s rolou sestry advokátky, právnym vedomím a pod. 
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KOMUNIKÁCIA S POZOSTALÝMI 
Hudáková P., Lengyelová A., Olejárová Z. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. konzultačné stredisko Košice 
 
Súhrn 

Každé stretnutie s človekom vedie k aktivizácii celej série citových postojov zo strany 

oboch účastníkov. Dve osoby, ktoré sa stretávajú, sú v odlišných situáciách: na jednej strane 

pozostalý so svojimi potrebami a problémami a na druhej strane niekto, kto ponúka svoju 

profesionalitu. 

 

Kľúčové slová: Komunikácia, komunikácia s pozostalým, smútok, sestra 

 

Úvod 
Život vo svojej celistvosti zahŕňa mnohé situácie, ktoré nás dennodenne sprevádzajú. 

Radosť, nadšenie, bolesť i utrpenie. Jeho pestrosť podmieňuje naše porozumenie. Človek 

nie všetko a nie hneď pochopí, ale jeho túžba poznávať a pochopiť je veľká a túži byť 

uspokojená. Človek ktorý trpí, sa správa inak, jeho potreby sú iné, názory sa menia, je 

citlivejší na podnety, ktoré k nemu prichádzajú z jeho okolia i zaznievajú v samotnom jeho 

vnútri. Vtedy je múdre postaviť sa tvárou v tvár tomu čo prežívam, prečo to prežívam, čo to 

spôsobilo, a ako mám s tým ďalej žiť. Utrpenie je tak sprevádzané dynamickou silou, ktorá 

mení hodnoty a ciele a upriamuje človeka na to, čo obstojí a čo ani definitívum, ako smrť, 

nedokáže zdevalvovať.   

 

Obsah 
Smútok je komplexná somatická, psychologická, sociálna a spirituálna reakcia na 

stratu. Kedy začína smútok u pozostalých, aký bude mať priebeh a kedy skončí, záleží na 

mnohých okolnostiach. Napriek tomu je prežívanie smútku vysoko individuálnou 

záležitosťou. Sestry sa pri svojej práci stretávajú predovšetkým s pozostalými v prvej fáze 

smútku – teda s pozostalými, ktorí boli práve informovaní o smrti blízkej osoby) 

a s pozostalými, ktorí prežívajú tzv. anticipovaný smútok. Anticipovaný smútok sa objavuje 

u najbližších príbuzných u dlhodobo chorých pacientov – teda v súvislosti s očakávaným 

úmrtím. Objavuje sa aj u pacientov v terminálnom štádiu.  

 

Smútenie  v prípade náhleho úmrtia je ťažšie ako v prípade anticipovaného úmrtia. Pozostalí 

prežívajú  náhlu stratu dosť dlho, a to i  niekoľko rokov: 

• pocit životného vykoľajenia, 

• silnú nedôveru v čokoľvek a v kohokoľvek, 
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• sociálnu izoláciu, 

• intenzívny pocit, že zomrelý je stále živý.  

Tento pocit však nemôže ochrániť pozostalých pred osamelosťou, úzkosťou a depresiou. 

 

Reakcie na stratu blízkej osoby sú miernejšie ak sa jedná o smrť primeranú (v tzv. 

„požehnanom“ veku) a ak to bola smrť anticipovaná (očakávaná, napr. s ohľadom na vážny 

zdravotný stav pacienta). V prvom prípade uvažujeme o prirodzenej smrti, v druhom prípade 

o smrti, ktorá je dôsledkom  patologického procesu (choroby). To však neznamená, že by títo 

pozostalí smútili menej. Prejavy smútku sú multideterminované a anticipácia úmrtia je iba 

jednou z mnohých determinantov, ktoré pozostalým určujú priebeh procesu smútenia. Je 

však pravdou, že za týchto okolností sa vyskytuje menej patologických symptómov smútenia. 

 

V komunikácii s pozostalými je vhodné sa vyhnúť týmto formuláciám (Kubíčková, 2001): 

• viem, ako vám je, 

• smrť je požehnaním, 

• bola to vôľa Božia, 

• je koniec, musíme to tak brať, 

• musíte byť statočný/á, 

• hlavu hore! 

• to bude dobré! 

• musíte to zvládnuť, inak to nejde, 

• to chce čas..., 

• smrť je jediná istota, ktorú máme, jediná spravodlivosť na tomto svete, 

• všetci tam musíme... 

Radšej používajme tieto formulácie (Špatenková, 2004): 

• je mi to ľúto, 

• cítim s vami, 

• čo pre vás môžem urobiť? 

• musí to byť pre vás ťažké, 

• nie, nie je to spravodlivé. 

 

Pri komunikácii s pozostalými je veľmi dôležité aj miesto stretnutia. Príbuzný má 

právo na súkromie. Preto nakoľko je to možné treba utvoriť také podmienky, aby nie všetci 

poznali určité skutočnosti o konkrétnej osobe.  

Hovoriť, komunikovať, chápať, byť schopný empatie, počúvať, načúvať – to sú len 

niektoré slová, ktoré približujú skutočnosť ľudskej komunikácie. Komunikovať znamená 
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„objaviť hodnotu vzťahu“. Ľudská komunikácia je možná medzi osobami, ktoré sa vzájomne 

tolerujú. Aby sa určité ľudské prejavy mohli nazvať komunikáciou, nestačí len vysielať 

signály, ale treba „byť v nich“, „stáť si za nimi“. Aj z týchto niekoľkých slov možno už chápať, 

že často „hovoríme“, ale „nekomunikujeme“.  

 

Zásady komunikácie: 

a) Najvhodnejší prostriedok na komunikáciu je reč, jazyk. Ale aký typ? Reč vznešená, 

strohá, chudobná, agresívna, vábivá, povrchná, nárečová, či iná? Ak sa ľudia 

nezhodnú v reči, je ťažké pokračovať v stretnutí, ale predovšetkým je ťažké chápať 

osobu. Reč musí byť predovšetkým zrozumiteľná a jasná. 

b) Druhou dôležitou zásadou je neverbálna reč, ktorá veľa hovorí o citovom rozpoložení 

osoby. Neverbálny prejav sa nie vždy vyjadruje mimikou, hoci ona je typickou formou. 

Mnohokrát práve pozorovanie umožňuje vyvodiť určité prvky. 

c) Tretím dôležitým pravidlom je vedieť počúvať. Na prvý pohľad sa to zdá ľahké, ale nie 

je to tak. Komunikovať jednoducho neznamená len vysielať signály. Počúvať 

neznamená len byť vybavený ušami. Počúvať znamená súčinnosť viacerých faktorov: 

prijatie, dobroprajnosť, empatia, disponibilita, tvorivosť, otvorenosť pre neznámo, 

pružnosť, mlčanlivosť a pod.  

Čomu by sme sa mali vždy vyhnúť, je podceňovanie toho, čo nám pozostalý hovorí. 

Počúvať znamená byť pri tom, byť aktívne prítomný a otvorený pre druhého. Počúvať teda 

neznamená byť pasívny, ale znamená ho uviesť, zapojiť do pohybu všetky naše zložky – 

nielen myseľ, ale aj srdce. Iba tak možno realizovať vzťah ako hodnotu. S tým súvisí aj 

schopnosť vedieť mlčať. To neznamená byť nemý, a ešte menej podrobiť pozostalého 

výsluchu alebo urobiť s ním rozhovor pre nejaký časopis. Mlčať znamená nechať priestor, 

aby ten druhý mohol povedať to, čo chce povedať. Niekedy to znamená rešpektovať jeho 

požiadavku na väčšie súkromie, aj keď to možno nie vždy vyjadrí zreteľne. Primerané 

mlčanie je niekedy plnšou a vhodnejšou účasťou, než mnohé slová. 

 

Zásady komunikácie s pozostalými: 

• načasovanie – s ohľadom na prebiehajúci psychický proces pozostalých, keď je 

žiaľ akútny, city sú veľmi živé, 

• projekcia – posudzovanie iných na základe vlastného vnímania napr. ,,viem ako 

sa cítite“, 
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• kondolencia – má byť povedaná úprimne nie iba ako vhodná fráza, okrem toho 

nehodí sa pre všetky okolnosti, 

• zachovajte jednoduchosť – jednoduchosť a tichá prítomnosť môžu poskytnúť 

obrovskú útechu, 

• informovanosť – každý pozostalý chce vedieť ako ich príbuzný zomrel, či mal 

bolesti, či sa dlho trápil.  

 

Záver 
Komunikácia s pozostalými nie je jednoduchá, ba až príliš ťažká a vyžaduje si celého 

človeka.  Človek musí úplne zabudnúť na seba a vložiť sa do nej celý aj dušou a srdcom, 

nielen fyzicky. Odovzdať niečo zo seba, zo svojho „ja“. Nie je nič nádhernejšie, keď človek 

cíti blízkosť inej osoby, lásku a prijatie. 

Akonáhle pozostalý prechádza do fázy zmierenia môžeme povedať, že komunikácia 

za niečo stála a bola hodnotná. Aj s odstupom času sa môžu k nám pozostalí hlásiť 

a spomínať na svojho blízkeho, ale to už z inej roviny. 
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Úvod 
Hromadné nešťastie 

Hromadné nešťastie je výsledkom rozsiahleho závažného zlyhania ľudskej etiológie,i 

teda vzťahu človeka ku svojmu okoliu, ktoré nastáva náhle a ktorého rozsah je taký výrazný, 

že zasiahnutý región nevystačí s vlastnými prostriedkami a potrebuje pomoc vo forme 

záchranárskych prostriedkov a osôb mimo svojej oblasti, niekedy aj z iného štátu (Šimko, 

Babík, 1997). 

 
Medicína katastof 

Medicína katastrof zastrešuje problematiku hromadných nešťastí v celej svojej 

činnosti a rozdielnosti, čiže ide o spoločnú riadiacu organizáciu zaoberajúcu sa výskumom, 

ale aj realizáciou spolupráce, ktorá rovnakou mierou aplikuje skúsenosti všetkých odborov. 

Súčasne je aj schopná z potrebného nadhľadu koordinovane zjednotiť uvedené zložky a v 

konkrétnej situácii upresniť ich činnosť. 

 
Poplach, panika a význam masovokomunikačných prostriedkov v krízovej situácii 

Deštrukčné pôsobenie hromadných nešťastí možno v každom ohľade znížiť 
varovaním obyvateľov a vyhlásením poplachu, čím sa získa čas a priestor potrebný na 
to, aby sa uskutočnili záchranárske opatrenia v rámci uplatňovania havarijného plánu.  
Aby varovanie bolo úspešné, musí sa zakladať na presných predpokladoch možnej 

reakcie obyvateľstva.  
V nejednom prípade ho totiž až do poslednej minúty zdržiava administratíva výlučne 

preto, že sa obáva dopadu paniky, ktorá by mohla spôsobiť viac škody ako samotné 

hromadné nešťastie. 

 

Podmienky vzniku panickej reakcie obyvateľstva: 
- prekvapujúce uvedomenie si nebezpečenstva 

- evidentne zablokované únikové cesty 

- pocit osamelosti - opustenosti 
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Ak aj panika vznikne, zvyčajne nezasahuje široké oblasti, postihuje iba menší počet 

zúčastnených a aj to len dočasne. 

Veľmi dôležitý je najmä spôsob varovania, ktorého vierohodnosť narastá vtedy, ak je 

nebezpečenstvo bližšie špecifikované, ale najmä oznámenie orgánom štátnej správy, 

polície, protipožiarneho zboru alebo inou známou verejnoprávnou inštitúciou 
(Pokorný, 2004).  

Súčasne s varovaním je vhodné poskytnúť obyvateľom aj pokyny, nariadenia a 

preventívne opatrenia, ktoré treba vykonať. 

O vzniku, priebehu a následkoch hromadného nešťastia sú občania informovaní 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, ktoré môžu pôsobiť pozitívne, ale aj 

negatívne.  

Nejeden z manažérov záchranárskych prác býva v čase, keď sa musí úplne 
sústrediť a riešiť problémy, ktoré nestrpia odklad, atakovaný dotieravými otázkami 
novinárov.  
Situáciu mu komplikuje skutočnosť, že zneužitie alebo nesprávne opakovanie jeho vyhlásení 

môže zapríčiniť ďalšie škody a mať i forenzné následky. Ak je však potrebné varovať 

obyvateľov pred nebezpečenstvom, masmédiá sa môžu stať významným faktorom záchrany 

ľudských životov, prípadne aj materiálnych hodnôt. 

Systém vedenia zásahu 

Analýza situácie je nanešťastie často poznačená strachom, prekvapením, či 

jednostranným názorom organizácie, člen ktorej správu podáva.  

Informácie musia byť vyčerpávajúce, musia obsahovať údaje o okamžitom stave, teda 
o lokalizácii a závažnosti, prípadne možných komplikáciách, o počte a druhu 
poranených, prípadne zasypaných. 

Ďalšou dôležitou podmienkou úspešného zásahu pri hromadných nešťastiach je jednotné 
velenie (Šimko, Babík, 1997).  
Systém vedenia zasahuje základom pre riešenie hromadných nešťastí spôsobených 

akoukoľvek príčinou. 

Triedenie postihnutých a prednemocničná starostlivosť 
Za základ záchranárskej činnosti v podmienkach hromadných nešťastí sa pokladá triedenie. 
Hlavný princíp spočíva v pomoci čo najväčšiemu počtu postihnutých, v prvom rade tým, 

ktorých možno zachrániť, hoci ich stav vyžaduje urgentnú pomoc. 

Zásadný význam triedenia: 

- vytriediť tých, ktorí potrebujú rýchlu lekársku pomoc, 

- vytriediť ranených s menšími poraneniami a tým znížiť veľkou mierou záťaž kladenú 

na zdravotnícke zariadenie a organizáciu, 

- racionálne deliť postihnutých do jednotlivých zariadení (Ertlová, Mucha, 2004). 
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Pri rozsiahlych hromadných nešťastiach je triediaca činnosť oveľa zložitejšia a vtedy 

treba založiť viac triediacich miest. Ďalšou okolnosťou sťažujúcou triedenie je to, že 
postihnutí sa často dopravujú aj súkromnými autami alebo inými dopravnými 
prostriedkami prizerajúcich sa osôb.  

Nezriedka sa ranení odvážajú bez procesu triedenia, pretože vo všeobecnosti 

prevláda názor, že najlepší je rýchly odsun, s čím súvisí aj podceňovanie prvej pomoci. 
Zdravotnícka pomoc je začlenená do celkového systému vedenia zásahu a 

podlieha operačnému dôstojníkovi. V prípade potreby sa pripája letecká záchranná 
služba. 

Triedenie je činnosť, ktorá si bezpodmienečne vyžaduje úzku spoluprácu 

zúčastnených tak na mieste hromadného nešťastia, ako aj pri transporte do nemocnice.  

Klasická predstava triediacej činnosti predpokladá prítomnosť skúseného lekára, ktorý sa 

však len zriedka nachádza v úplne prvom rade záchranárov.  

Najčastejšími prvými kontaktérmi bývajú prizerajúce sa osoby alebo svedkovia 

nešťastia či okoloidúci. Keďže v takejto situácii je každá minúta vzácna a k postihnutým sa 

navyše ako prví dostávajú laici alebo nezdravotnícki záchrancovia, vzniká tu určité 

časové vákuum, ktoré sa musí nejakým spôsobom preklenúť. Preto boli vytvorené rôzne 

systémy, z ktorých je najvhodnejší systém ŠTART (Simple Triage and Rapid Treatment).  

Je to systém jednoduchého triedenia a rýchlej pomoci, ktorý zaručuje rýchlu 
orientáciu s okamžitým vytriedením postihnutých podľa závažnosti ich stavu. 
Tento systém vychádza z predpokladu, že do prvého kontaktu s obeťami sa dostávajú najprv 

laici a potom požiarnici, prípadne príslušníci polície, ktorí sú konfrontovaní so 

šokujúcim pohľadom, takže si kladú otázku, o čo sa starať skôr, či o poranenia lebky, 
tváre, o šokovaných či najviac zakrvavených.  

Do príchodu prvých záchranárov sa nedeje takmer nič alebo ak áno, je to činnosť 

značne zmätená a často neúčelná. V období do príchodu zdravotníkov je v podstate 

vylúčené, aby prítomní poranených dôkladne vyšetrili alebo dokonca stanovili diagnózu.  

Pomocou systému ŠTART však možno na základe jednoduchých príznakov 
uskutočniť prvotné triedenie v priebehu 60 sekúnd. 
Aktivácia programu ŠTART prebieha súbežne s vyslobodzovaním, pričom ako prvé sa do 

vymedzeného priestoru nasmerujú chodiace osoby, ktoré bývajú spravidla ľahšie ranené a 

tam čakajú na druhú vlnu triedenia a delenia.  

Vychádza sa zo skutočnosti, že najčastejšou príčinou skorej smrti po traume býva 
zlyhanie respirácie, krvného obehu alebo centrálneho nervového systému, takže im 
treba venovať hlavnú pozornosť spočívajúcu v zistení stavu spoľahlivých znakov, 
ktorých hraničné hodnoty charakterizujú závažnosť poranenia a tým aj naznačujú 
prognózu postihnutého (Šimko, Babík, 1997).  
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Patrí k nim zistenie: 

- stavu ventilácie (hraničná hodnota je 30 vdychov/min) 

- adekvátnosti perfúzie (kapilárny návrat) 

- poranenia mozgu (vedomie, orientovanosť). 

 

Osoby bez príznakov respirácie sú mŕtve, obete s počtom vdychov väčším ako 30 za 

minútu vyžadujú urgentnú pomoc a u tých, ktorí majú menej ako 30 vdychov za minútu, sa 

ešte vyšetrí prietok cirkulácie a možné poškodenie CNS. 

U postihnutých s takmer normálnymi hodnotami dýchania sa pristupuje ku kontrole 

prietoku zistením žilového návratu. V teréne nám zostáva iba metóda zistenia kapilárneho 
návratu, totiž čas potrebný na vrátenie farby po stlačení nechtu, pery alebo ušného lalôčika. 

Ak sa farba vráti do 2 sekúnd, perfúzia je vyhovujúca. Ak tento proces trvá dlhšie ako 2 
sekundy, perfúzia je nedostatočná a postihnutý patrí do skupiny okamžitej pomoci. Ak 

bola skúška negatívna, ďalej sa postupuje vyšetrením mentálneho stavu. Tomuto účelu by 

mohlo vyhovovať aj zistenie pulzu nad arteria  radialis, pričom ak tlak klesol pod 80 mmHg, 

takto i vyšetrený pulz sa stáva sotva hmatateľným. Obeť s nehmatateľným pulzom patrí 
do skupiny okamžitej pomoci (Olejník, 1999). 

U pacientov s dobrým kapilárnym návratom a radiálnym pulzom ešte treba 
preveriť ich mentálny stav. Ak je narušený, postihnutý patrí do skupiny okamžitej pomoci. 

Postupuje sa pri tom tak, že záchranca sa s dotyčnou osobou usiluje nadviazať kontakt a 

sleduje, či plní požadované úlohy (napríklad zatvorenie a otvorenie očí, prikývnutie, stlačenie 

podanej ruky a podobne).  

Týmto triedením, ktoré by nemalo trvať viac ako 60 sekúnd, sa vyčlení skupina 
ľahko ranených, skupina vyžadujúcich okamžitú a neskoršiu pomoc a skupina 
mŕtvych. 

Iný systém triedenia je založený na používanie štítkov rôznych farieb v závislosti od 

urgencie ošetrenia postihnutého a poradia jeho odsunu, prípadne už s naznačením, na ktoré 

miesto sa má odoslať.  

 

Najznámejším spôsobom je rozdeľovanie ranených do 5 kategórií. 
1. skupina sa označuje červenou farbou a symbolom R.  

Nazýva sa kritickou a zaraďujú sa do nej postihnutí, ktorí môžu prežiť, ak sa im počas 

niekoľkých minút poskytne jednoduchá pomoc nevyžadujúca zvláštne prostriedky ani 

špecialistov. 

2. skupina sa označuje modrou farbou a symbolom B.  
Ide o katastrofickú kategóriu, do ktorej sa zaraďujú postihnutí, ktorých nemožno zachrániť 

alebo len s nepatrnou nádejou na prežitie, ktorých záchrana si vyžaduje extenzívnu, 
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prípadne komplikovanú okamžitú pomoc v priebehu niekoľkých minút. 

3. skupina sa označuje žltou farbou a symbolom Y.  
Je to urgentná kategória, do ktorej sa zaraďujú postihnutí, ktorí prežijú, ak sa im v priebehu 

hodiny poskytne jednoduchá pomoc. 

4. skupina sa označuje zelenou farbou a symbolom G.  
Je to kategória ľahkých poranení, kde sa zaraďujú postihnutí, ktorí prežijú aj vtedy, ak sa im 

pomoc poskytne až o niekoľko hodín alebo dní. Títo ranení zvyčajne chodia, prípadne sa 

musia transportovať na nosidlách. 

5. skupinu, ktorá sa označuje čiernou farbou a symbolom X, tvoria ju mŕtve obete 

(Savage, 1979). 

 
Transport postihnutých 

Úspešnosť záchranárskych aktivít pri hromadnom nešťastí závisí od včasnosti 
vyslobodenia postihnutých, rozsahu a úspešnosti poskytnutej prvej pomoci, ale aj od 
spôsobu a rýchlosti transportu obetí na miesta definitívneho ošetrenia a liečby.  

Na rýchlosť sa však treba pozerať aj z iného hľadiska - transport je účinný len vtedy, ak je 

naň postihnutý pripravený. Prioritu má teda stabilizácia životných funkcií, takže 
nepremyslene rýchly odsun osôb prebieha viac-menej na úkor ich zdravotného stavu 
(Olejník, 1999). 

 
Doprovod počas transportu 

Pri transporte je dôležitý aj doprovod. Odporúča sa jedna sestra na jedného 
postihnutého alebo v prípade nevyhnutnosti aj lekár. Nezriedka si celkový stav pacienta 

vyžiada prítomnosť až troch záchranárov.  

Na účel odsunu sa využívajú všetky prostriedky, ktoré sú momentálne k dispozícii. 

Chodiaci a ľahko ranení sa môžu pokúsiť zvládnuť cestu aj pešo. Zdravotnícke vozidlá by 

mali prevážať postihnutých, ktorých stav vyžaduje odbornejšiu starostlivosť a na tento účel 

by mali byť vybavené prístrojmi na poskytovanie intermitentnej ventilácie, podávanie kyslíka 

so zvlhčovaním, odsávanie, celkové sledovanie a navyše celým bežným vybavením 

ambulancie. 
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Úvod  
Manažment je známe slovo, ktoré má široký význam. Jeho jednoduchá definícia je 

robenie vecí prostredníctvom ľudí".  

 

Slovo manažment má dva významy: 

- skupina ľudí, ktorých hlavným zameraním je riadenie, 

- proces, ktorý zahŕňa aktívnu prácu a uvažovanie s prvkami spravovania a riadenia 

zverených úloh, projektu alebo skupiny ľudí tak, aby sa dosiahli stanovené ciele. 

Efektívny rozvoj manažmentu v ošetrovateľstve zvyšuje schopnosti sestry lepšie ovládať 

a riadiť udalosti a následne i zodpovedať za ne. 

Mnoho poznatkov o manažmente získavame zo sveta obchodu.  

Ich uplatňovanie v zdravotníctve je zložité a hlavne rozdielne z troch hlavných 
dôvodov.: 

- zdravotníctvo je často oveľa komplikovanejšie ako výroba, či marketing, 

- je to náročná práca, v ktorej ľudia poskytujú služby ľuďom, 

- omyly môžu znamenať veľkú a nenapraviteľnú ujmu pre pacienta. 

 

V zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti závisí kvalita služieb do veľkej miery od 

jednotlivcov, ktorí ich zabezpečujú. A naopak, riadenie zdravotníckych pracovníkov 

ovplyvňuje ich schopnosť pracovať efektívne a účinne. 

 Je známe, že hoci existuje množstvo rôznych systémov financovania, iba dva faktory sú 

podstatné pri akomkoľvek rozhodovaní v súčasnej medzinárodnej ekonomickej kríze v 

zdravotníctve.  
Je to cena a kvalita. 

Veľa krajín uskutočňuje zmeny v organizácii a manažmente služieb zdravotnej starostlivosti. 

Tieto zmeny zasahujú ošetrovateľský manažment aj v zdravotníctve v najširšom slova 

zmysle. 

Ošetrovateľstvo musí byť činorodé pri plánovaní zmien i pri dokazovaní svojho významu, 

úspechov a efektívnosti v rámci zdravotnej starostlivosti.  
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Sestry -manažérky musia presvedčiť manažérov zdravotníctva o svojej hodnote tým: 

- že budú  zdôrazňovať vytváranie úzkeho vzťahu s užívateľmi zdravotníckych služieb,  

- že budú poukazovať na efektívnosť,  

- na produktivitu  

- na motiváciu, ktoré priamo vplývajú na schopnosť organizácie dosiahnuť ciele - 

zdravie populácie.  

Sestry môžu znamenať veľký prínos pre riadiaci proces a pomáhať zabezpečovať 

efektívne a účinné služby v podmienkach finančnej krízy. 

 

Účasť zdravotníckych pracovníkov na riadení môže okrem iného pomôcť manažérom 
zdravotníctva zabezpečiť  

- dodržiavanie prijateľných noriem praxe,  

- ako aj začleňovanie mechanizmov kontroly kvality  

- a efektívnosti v organizácii ako celku. 

 

Intenzívna starostlivosť 
rieši problematiku závažných ochorení a kritického stavu pacientov v zmysle komplexnej 

liečebnej starostlivosti. Zabezpečuje pacientov po stránke diagnostickej i liečebnej v rámci 

príslušného odboru s využitím medzi odborovej spolupráce (Olejník, 1999). 

 

V našom systéme zdravotníctva sa poskytuje zdravotná a ošetrovateľská 
starostlivosť, ktorú môžeme rozdeliť na: 

- resuscitačnú starostlivosť pre pacientov s akútnym zlyhaním základných životných 

funkcii, 

- intenzívnu starostlivosť pre pacientov, u ktorých môže zlyhať niektorá zo základných 

životných funkcií, resp. predchádzať tomuto zlyhaniu. 

- štandardnú ošetrovateľskú starostlivosť pre bežných pacientov hospitalizovaných v 

nemocnici, u ktorých nie je bezprostredné nebezpečenstvo zlyhania základných 

životných funkcií . 

 

Intenzívna starostlivosť sa poskytuje pacientom, ktorým môže zlyhať niektorá zo 

základných životných funkcií alebo pacientom, ktorí prechádzajú z resuscitačnej starostlivosti 

do bežnej ošetrovateľskej starostlivosti, ale na určitú dobu im treba zabezpečiť zvýšené 

pozorovanie (Droste, Planta, 1992). 

Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) môžu byť špecializované. Jednou zo zásad 

poskytovania zdravotníckych služieb na oddelení JIS je zásada kolektívnej, tímovej práce 

(Gulášová, 2006). 
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Po organizačnej stránke je JIS súčasťou oddelenia podľa jeho špecifického zamerania. 

Intenzívna starostlivosť zahŕňa tri zložky celého procesu, ktorý sa opisuje v systéme 
diferencovanej starostlivosti: 

- intenzívne pozorovanie 

- intenzívne ošetrenie (tie výkony, ktoré úplne alebo prevažne vykonáva odborne 

školená sestra, ktorá musí do ošetrovania vložiť kus svojej odbornosti, šikovnosti a 

múdrosti) 

- intenzívna liečba obsahuje liečebné a diagnostické výkony buď v súvislosti so 

základným ochorením, alebo so zlyhaním základných životných funkcií, ktoré 

vykonáva lekár za asistencie sestry. 

Rozhodujúcim členom celého tímu pracovníkov oddelenia jednotky intenzívnej 
starostlivosti je sestra, pretože vidí každú zmenu u pacienta, zaznamenáva ju, 
signalizuje lekárovi a ostatným spolupracovníkom a v medziach daných kompetencií 
sestry aj okamžite koná (Gulášová, 2006). 

 

Náročnosť práce sestry na JIS 
 

Sestra na oddelení JIS má povinnosti so zvýšenými nárokmi na sesterskú a 

ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov v akútnom stave. Starostlivosť sa týmto pacientom 

poskytuje priamo na lôžku. Je nutné, aby bola zabezpečená neustála prítomnosť sestry 
pri pacientovi. 

Sesterská dokumentácia okrem požadovaných informácií by mala obsahovať aj 

hodnotenie biologických, psychologických a sociálnych potrieb pacienta, čo výrazne 

napomáha sestrám myslieť viac ošetrovateľsky ako medicínsky (Gulášová, 2006).  

Počet pacientov na JIS je menší ako na oddelení, no náročnosť práce sestry vyžaduje 

zvýšené personálne obsadenie oddelenia. Počet sestier v jednej pracovnej zmene by mal 

byť minimálne jedna sestra na jednu posteľ. Vedľa skúsených sestier môžu byť zaradené 

i mladšie sestry s kratšou praxou. No vždy musia byť prítomné aspoň dve sestry, ktoré 

ovládajú všetky vysoko odborné výkony (Gulášová, 2006).    

JIS by mala byť vybavená funkčnou prístrojovou technikou, ktorá umožňuje dokonalé 

monitorovanie základných vitálnych funkcií, presné dávkovanie infúznych roztokov, prístroje 

na podpornú a krátkodobú ventilačnú liečbu.  

Technické a materiálne vybavenie, ako i špecializácia sestier pracujúcich na JIS 

závisí od špecializácie jednotky JIS - ky.  
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Osobnostné predpoklady sestry na oddelení JIS 
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sestra pracujúca na JIS, osobitne v pozícii sestry 

poverenej riadením oddelenia musí mať vysoké odborné vedomosti, aby bola schopná 

posúdiť okamžite stav pacienta a vykonať príslušné opatrenia na zvládnutie akútneho stavu. 

Nevyhnutná je aj určitá skúsenosť z viacerých oddelení (Gulášová, 2006). 

Mala by mať technický talent, zručnosť, aby zvládla obsluhu prístrojovej techniky a medzi jej 

osobnostné a charakterové vlastnosti by mali patriť inteligencia, rozhodnosť, disciplína, 

vytrvalosť, presnosť, čestnosť. 

 
Sestra poverená riadením prevádzky na JIS  má nasledovné úlohy: 

- organizuje a riadi práce v rozsahu určenom vedúcou sestrou oddelenia na 

ošetrovacej jednotke, t. j. odborný dohľad nad prácou sestier a nižších 
zdravotníckych pracovníkov, kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti o 

hospitalizovaných pacientov od prijatia, prípadne  preloženia na JIS, po ich preklad 

na oddelenie alebo prepustenie do domáceho ošetrenia. 

- zabezpečuje plynulý chod JIS, 

- sleduje dodržiavanie hygienické - epidemiologického režimu oddelenia 
všetkými pracovníkmi oddelenia vrátane pomocných pracovníkov, zabezpečuje 

správne postupy pri dezinfekcii a sterilizácii, zistené nedostatky neodkladne 

odstraňuje, 

- pravidelne sa zúčastňuje lekárskych vizít a zabezpečuje presné plnenie ordinácií 

lekára, 

- venuje zvýšenú pozornosť imobilným pacientom a kvalite ošetrovania sestrami 

ošetrovacej jednotky, 

- zabezpečuje materiálne doplňovanie na ošetrovacej jednotke vrátane liekov a 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM), pravidelne doplňuje pomôcky k 

ošetrovaniu pacientov, kontroluje postupy pri aplikácii liekov per os, injekcií, infúzií, 

krvných derivátov, ich správne uloženie, uskladnenie a expiráciu, 

- sleduje vedenie dokumentácie oddelenia v rozsahu určenom primárom a vrchnou 

sestrou oddelenia, 

- vykonáva  dohľad nad priebehom nástupnej praxe absolventov SZŠ a praxe 

študentov SZŠ, nad absolventkami bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva a ak je 

mentorkou aj dohľad a vedenie študentiek bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva, 

- zabezpečuje žiadanú úroveň stravovania a stolovania pacientov v zmysle diétneho 

systému, stará sa o správnu teplotu podávaného jedla, 

- zabezpečuje včasné nahlasovanie potrebných opráv cestou technického úseku 

spoločnosti. 
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- dbá na racionálne hospodárenie so zvereným inventárom JIS, 

- zodpovedá za dodržiavanie zásad OBP a PO pracovníkmi všetkých kategórií, 

- denne boduje TISS skóre u pacientov a mesačne ich vykazuje na zdravotné 

poisťovne. TISS - Therapeutic intervention scoring systém je metóda použiteľná na 

určenie závažnosti ochorenia podľa nutných liečebných úkonov za predchádzajúce 

časové obdobie (najviac 24 hodín), TISS podľa zložitosti a časovej náročnosti 

priraďuje vybraným výkonom v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti 1-4 body. 

Skóre sa získa súčtom bodov za časovú jednotku. Skóre kvantifikuje intenzitu 

poskytovanej starostlivosti a nepriamo aj závažnosť ochorenia, pretože sa 

predpokladá, že čím je stav pacienta závažnejší, tým väčšia starostlivosť je nutná. 

- dohliada na realizáciu a vedenie ošetrovateľského procesu na úseku JIS. 

- vyberá a rozmiestňuje pracovníkov podľa potreby, operatívne rieši vzniknuté situácie 

i v tejto oblasti, 

- určuje režim pracovného času,  

- vytvára vhodné pracovné podmienky, 

- vytvára kultúrne prostredie vzájomnej komunikácie medzi členmi ošetrovateľského 

tímu 

- permanentne sa vzdeláva a odovzdáva najnovšie informácie ostatným zdravotníckym 

pracovníkom, osobitne sestrám, 

 

So zmenami štruktúry manažmentu zdravotnej starostlivosti sa menia aj úlohy 
a funkcie sestier - manažérok, ktoré musia čoraz lepšie chápať širšie súvislosti v 
poskytovaní zdravotníckych služieb a stať sa ich hlavnou súčasťou.  

Medzinárodný výbor sestier (ICN) uvádza, že v súčasnosti treba hľadať nové typy 

úloh a pozícií sestier, ktoré budú zodpovedať novým zdravotníckym systémom tak, aby: 

- udržali funkciu ošetrovateľstva / rolu sestier, profesionálnu kontrolu ošetrovateľskej 

praxe a dodržiavanie noriem ošetrovateľskej praxe, 

- ovplyvnili plánovanie, rozvoj stratégie a manažment zdrojov v zdravotníctve.  

 

Manažérske úlohy a funkcie sestry - manažérky v prvom rade súvisia s 

ošetrovateľstvom a ošetrovateľskými službami. Naopak, manažérske úlohy a funkcie sestry 

vo všeobecnom zdravotníckom manažmente súvisia predovšetkým so širšou oblasťou 

zdravotníckeho manažmentu, kde nie je nevyhnutnou požiadavkou, aby ho vykonávala práve 

sestra.  

 

Klinické skúsenosti jednotlivca však môžu významne prispieť k jeho úlohe v manažmente. 
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Základné funkcie manažérky v ošetrovateľstve: 
- plánovanie: východisková činnosť sestry manažérky. Musí vedieť určiť, kde sa 

nachádza, kam chce ísť a akou cestou sa tam dostane. 

- organizovanie: umožňuje premenu strategických plánov na reálne činy. Náplňou 

tejto funkcie je koordinácia ľudských, materiálnych, informačných, finančných a iných 

zdrojov potrebných na poskytovanie kvalitných služieb. 

- vedenie: proces ovplyvňovania personálu, aby bol prospešný organizácii a pomáhal 

pri dosahovaní cieľov. 

- kontrolovanie: predstavuje spätnú väzbu , ktorej súčasťou je vyhodnocovanie a 

následná koordinácia. 

 

Záver 
V súčasných podmienkach reformy zdravotníctva majú nemocnice obmedzené 

ekonomické zdroje, preto je úlohou manažérov najmä na úrovni ošetrovateľstva nájsť vhodný 

spôsob motivácie pre sestry, aby nebola ohrozená kvalita starostlivosti.  

Dnes, keď sa stavy sestier znižujú na minimum, mzdový systém je nevyhovujúci a 

kredit profesie nízky, je to veľmi náročná úloha pre každú manažérku – udržať a rozvíjať 

kolektív sestier na svojom pracovisku. 

Dobrá manažérka v ošetrovateľstve musí vedieť určiť kde a aká práca má byť 

vykonávaná a ako má „vyzerať“ sestra – aké konkrétne požiadavky a kvality musí spĺňať, 

ktorá ju bude vykonávať.  

Systematickým výberom a dobrou odbornou prípravou možno nájsť pre danú prácu 

najvhodnejšiu sestru a ďalej rozvíjať jej osobnosť týmto smerom.  

Podľa princípov vedeckého manažmentu je manažér zodpovedný za systematické 

plánovanie a špecifikovanie práce, ako aj za výber a rast ľudí, ktorí ju vykonávajú. 
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ETICKÉ ASPEKTY POSKYTOVANIA OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V 
BOJOVÝCH PODMIENKACH 

Gulášová I.1, Blanáriková I.2, Breza J.3 
1Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, Trenčín 

2 Ministerstvo zdravotníctva SR 
3Lekárska fakulta univerzita Jána Amosa Komenského,  Bratislava 

 

Úvod 
Našim príspevkom otvoríme okrajovú problematiku ošetrovateľstva – problematiku 

ošetrovateľstva v armáde a v bojových podmienkach. Musíme konštatovať, že to nie je 

vôbec ľahká úloha. 

V bojových podmienkach je zložitosť ošetrovateľstva daná rôznorodosťou, 
individualitou, širokospektrálnosťou a to sa samozrejme odráža v jeho obsahu v 
riešeniach, postojoch i konfliktoch. Dnešná doba so svojimi technickými možnosťami a 

prostriedkami podmanila i transformáciu nových postupov, prvkov a prostriedkov 

ošetrovateľstva v bojových podmienkach. Žijeme vo svete neuveriteľného technického 

pokroku, ale aj vo svete ktorý zápasí s množstvom problémov. Vo svete vojen a konfliktov, 

obrovských rozdielov kvality života a životnej úrovne, sociálnych napätí a strachu pred 

chorobami, ktoré ani pri všetkom pokroku nevieme liečiť. 

Hlavná úloha sestry v podmienkach armády je rovnaká ako v civilnom sektore - 

podporovať zdravie, chrániť pred chorobou, prinavracať zdravie a uľahčovať utrpenie. Vo 
vojenskom ošetrovateľstve je takisto obsiahnutá úcta k životu, dôstojnosti a právam 
človeka. Nie je obmedzená národnosťou, rasou, vierou, pohlavím, sociálnou či politickou 

príslušnosťou. Sestry pôsobiace v oblasti vojenského ošetrovateľstva poskytujú 

ošetrovateľskú starostlivosť príslušníkom armády, ich rodinám a tiež ich rodinným 

príslušníkom. Sestra svoje služby koordinuje s vojenskými zdravotníckymi 
zariadeniami, ale i s civilnými zariadeniami. 

Armáda prijíma budúcich profesionálnych vojakov vo veľmi dobrom stave. Vstupné 
zdravotné prehliadky profesionálnych vojakov musia spínať ich vysokú fyzickú, ale aj 
psychickú zdatnosť 
Profesionálne ozbrojené sily kladú dôraz na prísny výber, disciplínu, pravidlá, kvalitný výcvik, 

ale tiež na plnohodnotné zabezpečenie zdravotníckej služby. 

V bojových podmienkach je stres v práci sestry na dennom poriadku. Stres, 

stresogénne situácie vznikajú vtedy, keď je správanie a konanie sestry je rušené nejakou 

nepriaznivou okolnosťou.  

Pri vojenskej činnosti to môžu byť nepriaznivé terénne a klimatické podmienky 

(zima, horúčava, dážď, vietor, nedýchateľné ovzdušie) nedostatok času pre riešenie 
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úlohy. Sestra v strese je precitlivelá, neadekvátne reaguje aj na mierne podnety, horšie 

spracúva nové informácie. Je neistá a úzkostná, nerozhodná, nesmelá a ustrašená. Môže 
ľahko podľahnúť strachu a panike. Je očividné, že v bojových podmienkach sa sestra 

dostáva do situácií, ktoré sú pre ňu neobvyklé. 

Princíp simulovania bojových podmienok vychádza z toho, že v mieri nie je možné 

navodiť skutočné podmienky ozbrojeného boja. Napriek tomu je možné a pre efekt výcviku 

nevyhnutné bojové podmienky napodobňovať, simulovať. Pri výcviku v teréne je 
zabezpečené aj prípadné ošetrenie vojakov. 

V týchto podmienkach sa poskytuje ošetrenie v poľnej ošetrovni .V letných 

mesiacoch bývajú ochorenia často z prehriatia, úpalu, dehydratácie, zaparenín, zaklieštenia, 

menšie i väčšie úrazy. 

 

Takisto i zimné mesiace majú svoje špecifické ochorenia, typické pre zimné obdobia. 

Tieto klimatické podmienky vyradia neraz aj veľmi zdatného vojaka zo svojej činnosti. 

Etika v ošetrovateľstve vo vojenskom prostredí hľadá všeobecnú zásadu, ktorá by 
nám 
ukázala, čo máme robiť, o čo sa máme usilovať, ako sa správať až nastane konflikt, 
rozpor. 
Vo výcvikových podmienkach etické aspekty v ošetrovateľstve sú si podobné, ako v civilnom 

ošetrovateľstve. 

Samozrejmosťou sú etické požiadavky ošetrovateľskej profesie, telesná a duševná 
zdatnosť zdravotníckeho pracovníka, odborné a osobnostné vzdelanie, empatia, 
solidárnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, svedomie. 
Najčastejšie etické problémy môžu nastať pri úrazoch v teréne, kde sa ranený prispôsobuje 

bojovým podmienkam a v mnohých prípadoch aj k improvizáciám zdravotníckeho ošetrenia. 

Preto sa môže priebeh a dĺžka liečby skomplikovať. 

 

Pri bolestivých úrazoch by sa mal brať ohľad na individualitu človeka v oblasti tolerancii 

bolesti (myšlienka, že vojak musí vydržať, nie je namieste). 

Bolesť je nepríjemný senzorický a emocionálny zážitok. Pred bolesťou nás nechráni rasa, 

náboženstvo, vek, ani sociálne postavenie. Prežívanie bolesti ovplyvňuje emocionalitu a 

temperament, postoj k sebe a k chorobe. Strach a bolesť zvyšuje prežívanie úzkosti u vojaka 

- pacienta. Pri úraze je poškodená celistvosť organizmu, viazaná na súhlas vojaka - pacienta 

s jeho ošetrením. Preto je potrebný súhlas vojaka - pacienta s liečbou, vyšetrovacími   

metódami a ďalším postupom liečby. 

Taktiež nedostatočné  intímne prostredie pre rozhovor a vyšetrenie  raneného 
vojaka - pacienta je častým problémom v ošetrovateľstve v bojových podmienkach. V 
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dnešnej dobe sú v armáde aj profesionálne vojačky, preto im musíme zabezpečiť vhodné 

intímne prostredie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, aby nevznikol konflikt. Náhlivosť 

personálu a nedostatok času pre otázky vojaka - pacienta môže vyvolať nespokojnosť 

raneného vojaka.  

Sestra má vzťah k ranenému pacientovi dôvernejší, ako prvá si vypočuje 
pacientove otázky, ale odpovedá len v rámci vlastnej kompetencie.     

Pri ošetrovaní pacienta v bojových podmienkach musíme chrániť ľudskú dôstojnosť. 

Zranené sebavedomie u vojaka môže uškodiť viac ako nesprávny respektíve správny 
ošetrovateľský zásah.  

Agresivita u raneného vojaka väčšinou niečo zakrýva (strach, neistotu, nedôveru). 

Ochorenie zasahuje do všetkých oblastí života človeka. Vojak - pacient  neraz  stráca prácu, 

financie, doterajšiu úroveň sebaopatery a možnosti  sebarealizácie. 

Prvým kontaktom a verbálnou komunikáciou pomôže sestra prekonať raneného jeho  

neistotu, úzkosť a strach. 

Ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú sestra poskytuje pacientovi v bojových 
podmienkach môžeme charakterizovať ako profesionálnu činnosť zameranú na 
podporu telesných a psychických zdrojov, aby opäť vyzdravel a mohol viesť 
plnohodnotný život. 

Diagnostické a terapeutické výkony sestra vykonáva len s pacientovým dobrovoľným 

súhlasom, po predchádzajúcej primeranej informácii zo strany lekára alebo jej samotnej. 

Konflikt môže nastať pri odbere biologického materiálu (krv, moč) na detekciu alkoholu, 

alebo omamných látok profesionálneho vojaka. 

Všetky informácie o zdravotnom stave pacienta treba pokladať za prísne dôverné, 

zdravotnícki pracovníci sú pri výkone svojho povolania zaviazaní povinnou mlčanlivosťou. 

Skôr máme pocit a sme presvedčení o tom, že vo svete vo vojnových konfliktoch a v 
pozorovateľských misiách dochádza k etickým dilemám a konfliktom v 
ošetrovateľstve. 
 
Máme na mysli otázky, či je napríklad možné napadnúť zdravotnícke zariadenie 
nepriateľom, za účelom získania jeho zdravotníckych zásob? 

- či je možné vykonať mučenie za účelom získania informácií od nepriateľských 

vojakov ? 

- či je možné použiť nemocnicu nepriateľa na vybudovanie veliteľstva? 

- či môže byť zdravotnícky personál – lekár, sestra, ošetrovateľka - vojnovým 

zajatcom? 

- do akej miery môže zasiahnuť nepriateľ zdravotnícke zariadenie poskytujúce pomoc 

raneným vojakom? 
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Existuje Medzinárodné humanitárne právo - ucelený systém právnych noriem ktoré 

upravuje vzťahy štátov a ktoré v čase ozbrojených konfliktov kodifikuje ochranu osôb. 

V Ženevskej zmluve je zahrnutý súbor právnych noriem o zlepšení podmienok ranených 
v poli. 
V zmluve OSN je zákaz použitia konvenčných zbraní, ktoré môžu spôsobovať nadmerné 

utrpenie. 

Jednou z hlavných úloh zdravotníkov v pozorovateľských misiách je poskytovanie 
ošetrovateľskej starostlivosti civilnému obyvateľstvu. 

 

Zdravotnícke vozidlo so zdravotníckym personálom navštevuje miestnych obyvateľov 

a podľa potreby im zabezpečuje bežné ošetrenie, začo sú im veľmi povďační. 
Zlé podmienky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú najmä v arabských krajinách. 
Dochádza tu k etickým konfliktom, keď ich náboženstvo zasahuje do kvality 
poskytnutia ošetrenia. 
 

Uvedieme niekoľko negatívnych príkladov pre pochopenie náročnosti 
problematiky z hľadiska uplatnenia aspektov multikultúrneho ošetrovateľstva a jeho 
využitia i v bojových podmienkach: 

Stáva sa, že napríklad manžel pri lekárskom vyšetrení dohliada na ošetrenie 

manželky, a to najmä na minimálne odhalenie ošetreného miesta na tele. V mnohých 

prípadoch rozhoduje aj o ďalšom možnom vyšetrení alebo ošetrení. V týchto krajinách v 

domácnostiach trestajú malé, plačúce deti obarením horúcou vodou. Pri získaní anamnézy a 

úrazového deja naši lekári a zdravotníci boli poučení o tom, že na tieto otázky odpoveď 

nedostanú, v ich krajine je to bežné. 

 

Záver 
Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v bojových podmienkach vzniká 

množstvo situácií, kedy sestra pociťuje konflikt, musí prehodnocovať chápanie 
ošetrovateľských 
povinností z hľadiska vymedzenia kompetencií sestry, morálnej a právnej ochrany 
pacienta. 

Sestra rešpektuje zvyky, vôľu jedinca ale i ochraňuje dôverné údaje pacienta. Má 

osobnú zodpovednosť za poskytované služby. Často sa stretávame s rozpornými 

zodpovednosťami. Na jednej strane je sestra zamestnaná v zdravotníckej organizácii, a 
teda sa jej aj zodpovedá, a na druhej strane má aj profesionálnu etiku.  

Sestry by mali byť schopné identifikovať priority a zostaviť si hodnotový systém.  

Etické úsudky sestry musia vychádzať z jej racionálneho myslenia, nie len z jej  emócií.  
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Cieľ zdravotníctva je a bol vždy vysoko etický, humánny, smerujúci k dobru človeka..  

Tento cieľ by mal ovplyvňovať kvalitu a úroveň všetkých vzťahov v zdravotníctve. 

Ako je zrejmé z analyzovanej problematiky, súčasná situácia si vyžaduje zlepšiť prípravu 

budúcich adeptov na zodpovednú úlohu : starostlivosť o ranených v bojových podmienkach. 

Navrhujeme kombináciu študijných smerov – medziodborové štúdium na dvoch vysokých 

školách:  

Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom 

Mikuláši a na jednej z Fakúlt zdravotníctva, na katedre Ošetrovateľstva. Usudzujeme tak 

a vychádzame zo zákonitostí v bojových podmienkach a myšlienka sa nám vidí byť reálnou, 

nakoľko vychádza z potreby lepšej pripravenosti sestier na zvládnutie ošetrovania ranených 

vojakov bojových podmienkach.   
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KOMUNIKÁCIE S DIEŤAŤOM V RÔZNYCH VEKOVÝCH OBDOBIACH 
Hudáková Z., Kokoruďová J. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Poprad 

 

Súhrn 
Termín komunikácia má rôzne významy v závislosti od kontextu, v ktorom sa 

používa. Komunikácia je najprirodzenejšou a najkomplexnejšou formou správania, je jednou 

z najsilnejších potrieb človeka. 

Komunikácia s dieťaťom zahŕňa verbálny a neverbálny prejav. Má aktívnu a pasívnu 

zložku. Rozhovor je základná technika poznania chorého i zdravého dieťaťa, pretože 

umožňuje pohľad do vnútorného sveta dieťaťa a následne možnosť porozumieť jeho 

ťažkostiam. 

 

Kľúčové slová: Komunikácia. Zdravotný stav. Pacient. Dieťa. Hospitalizácia. 

 

 

Na komunikáciu s dieťaťom vplýva veľa faktorov: vek, prostredie, sociálne 

podmienky, fyzický a psychický stav dieťaťa, pohlavie a pod. Prostredníctvom komunikácie 

môžeme porozumieť  dieťaťu, pomôcť mu vyriešiť jeho zdravotné problémy, napomáhať 

rozvoju reči od útleho detstva.  

Vychovať dieťa s dobrým duševným a fyzickým zdravím je činnosť, ktorá si vyžaduje 

spoluprácu všetkých, ktorí sa oň starajú.  Nevyhnutným spolupracovníkom je kvalifikovaná 

a skúsená osoba, ktorá radí, informuje a pomáha a tou by mala byť sestra. 

 

Hospitalizácia dieťaťa 

Hospitalizácia je umiestnenie v nemocnici a znamená narušenie normálneho života 

dieťaťa, jeho denných aktivít a životného štýlu rodiny, vytrhnutie z denného života, z kontaktu 

s rodinou, súrodencami a rovesníkmi. Počas hospitalizácie môže mať dieťa neznáme 

a bolestivé skúsenosti a možnosti komunikovať s cudzími ľuďmi. Sestra – v porovnaní 

s ostatnými členmi tímu – strávi s dieťaťom počas jeho pobytu v nemocnici najviac času 

a môže pozitívnou komunikáciou ovplyvniť jeho adaptáciu. 

Každé dieťa reaguje na správu, že bude musieť byť dlhší čas v nemocnici strachom 

a obranným postojom. Veľmi rozšírený je strach z opustenosti. Úzkostné reakcie môžu 

prameniť z nepríjemných, často bolestivých liečebných výkonov, ale aj skutočnosti, že bude 

nadlho odlúčené od obvyklých sociálnych skupín. Hospitalizácia je stresový faktor, ktorý 

mnohokrát zanechá v dieťati hlboké stopy. Každé dieťa má svoju jedinečnú psychologickú 
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situáciu, preto pochopením spletitosti všetkých faktorov sa aj prístup personálu k dieťaťu 

zlepší. Túto skutočnosť si musí uvedomiť každý, kto pracuje s chorým dieťaťom. 

Komunikácia s chorým dieťaťom pri príprave na hospitalizáciu 
Všeobecne platí, že dieťa musí byť na pobyt v nemocnici pripravené. Najdôležitejšiu úlohu tu 

zohrávajú rodičia dieťaťa, preto by mail vhodnou komunikáciou pripraviť dieťa na 

hospitalizáciu.  

Odporúča sa dodržiavať tieto odporúčania: 

- nepodporovať u dieťaťa predstavu, že nemocnice sú nepriateľskými miestami 

- nehovoriť dieťaťu nič nepravdivé, neusilovať sa ho podviesť 

- vysvetliť dieťaťu potrebu hospitalizácie 

- porozprávať dieťaťu o ľuďoch, s ktorými sa tam stretne 

- povedať dieťaťu čo sa tam s nim bude robiť 

- nedať na sebe vedieť žiadne rozrušenie, neľutovať dieťa, rozlúčiť sa s ním ako 

inokedy 

- dohodnúť sa s dieťaťom o návštevách a dodržiavať dohodnutý čas. 

 

Pri príjme dieťaťa na oddelenie sestra: 

- pozdraví sa  

- orientuje komunikáciu v prvej línii na dieťa, v druhej na sprievodnú osobu 

- predstaví sa  

- osloví dieťa a opýta sa ho, ako sa volá 

- oslovuje ho ďalej menom tak, ako ho volajú doma, v škole, alebo ako si to praje 

- nadviaže kontakt s dieťaťom pomocou hračky 

- umožní dieťaťu vo filtri aktívnu spoluprácu 

- ukáže mu izbu, oddelenie, vyšetrovňu 

- predstaví ho ostatným deťom na izbe a v kolektíve 

- porozpráva mu o ľuďoch v nemocnici – lekároch, sestrách, nových kamarátoch 

 

Okamihom prijatia do nemocnice začína u každého dieťaťa prebiehať proces adaptácie, 

ktorý prebieha veľmi subjektívne a v závislosti od rôznych faktorov.  

Adaptácia dieťaťa má niekoľko fáz: 

1. fáza aktívneho negativizmu – dieťa plače, je odmietavé, nepriateľské až agresívne 

2. fáza rezignácie – dieťa sa upokojuje, narastá u neho bezmocnosť, správa sa apatický 

3. fáza prispôsobenia – dieťa sa začína zaujímať o prostredie, v ktorom sa ocitlo, hľadá 

niekoho, s kým by nadviazalo kontakt. 
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Špecifiká komunikácie s dieťaťom v rôznych vekových obdobiach 
 

Dieťa v dojčenskom veku vzhľadom na vývinovú fázu nevie rozprávať. Komunikuje 

prostredníctvom neverbálnych signálov. Sestra sa mu prihovára, reaguje vokalizovaním, 

neverbálnymi prejavmi – pozitívna haptika, úsmev. 

Batoľa lepšie rozumie reči a postupne spoznáva význam jednoduchých slov. sestra 

nenapodobňuje reč dieťaťa, rozpráva zreteľne, nepoužíva zdrobneniny. 

V predškolskom veku sa slovná zásoba zvyšuje, dieťa vyslovuje pomerne správne, vytvára 

neologizmy a monologizuje. Dáva časté otázky. Sestra by mala byť adekvátne  pripravená 

odpovedať, neignoruje otázky.  

U dieťaťa v školskom veku sestra sleduje rozvoje hovorenej a písanej reči, dieťa aktívne 

komunikuje, jeho reč je bezchybná, gramaticky a štylisticky správna. 

 

Všeobecné zásady komunikácie s dieťaťom: 
- používať priateľský tón 

- nevyvyšovať sa nad dieťa – nedávať mu najavo, že je dieťa so svojimi detskými 

názormi 

- pri úvodnom stretnutí – úsmev, vrelé prijatie, jednoduché vety, tichý a kľudný tón reči 

- nezosmiešňovať dieťa pre jeho názory, nesmiať sa tomu, čo povie 

- nesnažiť sa byť vtipná za každú cenu 

- neuťahovať si z dieťaťa 

- u starších detí používať výrazy, ktorým rozumie 

- nehovoriť v prítomnosti dieťaťa o jeho chorobe veľmi odborne. 

 

Metódy a spolupráca pri komunikácii s dieťaťom 
1. verbálne metódy 

a) Správa „ja“ – pocit zo správania vyjadríme v 1. osobe „ja“ a opíšeme požadované 

správanie. Vyhýbame sa používaniu 2.osoby „ty“ (ty nespolupracuješ). Znie to 

odsudzujúco. Vhodnejšie: „Znepokojuje ma, ako pokračuje tvoja liečba. Chcela  by 

som vidieť, že ti je už lepšie.“ 

b) Metóda 3.osoby – vyjadrenie pocitu dojmu v 3.osobe (on, ona, oni). Menej vystraší 

dieťa, ako priama otázka, ako sa cíti. Táto metóda dáva možnosť dieťaťu súhlasiť 

alebo nesúhlasiť s niečím bez toho, aby zaujalo obranný postoj. „Niekedy, keď je 

človeku zle, cíti sa nahnevaný alebo smutný, lebo nemôže robiť to, čo by chcel.“ 

Potom je vhodné počkať a spýtať sa: „Cítil si sa tak niekedy?“ dieťa má tri možnosti: - 

súhlasiť s tým a vyjadriť, ako sa cíti, - nesúhlasiť, - alebo ostať ticho – vtedy má 

pravdepodobne pocity, ale ešte nie je schopné o nich hovoriť. 
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c) Uľahčujúce odpovede – vyžaduje pozorné počúvanie a spätnú väzbu, zopakovanie 

pocitov a obsahu rozprávanie dieťaťa. Odpovede sú empatické a nie sú súdiace, 

uznávajú pocity a prežívanie dieťaťa. 

d) Sny – poproste dieťa, aby Vám rozprávalo o svojich snoch a spoločne sa pokúste 

vysvetliť význam sna, ktorý odhaľuje potlačené  myšlienky  a podvedomie. 

e) Otázky typu „čo keby..., čo ak...“ 

f) Rozprávanie príbehov -  dieťa porozpráva príbeh o pobyte v nemocnici. Je to 

spôsob ako pochopiť myslenie dieťaťa, pričom sa vyhneme strachu a vedomým 

zábranám. 

g) Vzájomné rozprávanie príbehov – prvý príbeh rozpráva dieťa a potom sestra 

podobný s riešením problému dieťaťa. 

h) Terapia pomocou knižiek – používame obrázkové knižky s príbehmi blízkymi 

dieťaťu. Po prečítaní požiadame dieťa, aby nám ho porozprávalo alebo nakreslilo. 

i) Tri želania – dieťa vypovie svoje tri želania. 

j) Hra – stupnica – použijeme stupnicu od 1 do 10, aby nám dieťa povedalo ako sa cíti. 

k) Pre a proti -5  pozitívnych a 5 negatívnych vlastností 

l) Hra slovných asociácií a slovných spojení – povieme kľúčové slovo, ktoré ho 

v spojitostí s daným výrazom napadne. 

m) Dopĺňanie viet – „najradšej mám......“ 

2. neverbálne metódy 

a) písanie – alternatívna forma komunikácie, vhodná pre staršie detí.  

b) kreslenie – jedna z najvhodnejších foriem verbálnej a neverbálnej komunikácie. 

Kresba odzrkadľuje vnútorný svet dieťaťa, jeho vnútorné  „JA“. Existujú určité 

psychologické pravidlá, podľa ktorých vyhodnotíme kresbu – veľkosť postáv, 

pohlavie, poradie, v ktorom boli postavy kreslené, hrúbka čiar, chýbanie určitých častí 

tela a pod. 

c) kúzla – odpútavacia technika od bolestí a choroby 

d) hra – je to univerzálny jazyk dieťaťa. Hovorí veľmi veľa o dieťati, ktoré do nej vkladá 

svoj vnútorný svet a tiež pomáha dieťaťu zbaviť sa strachu a prináša mu radosť. 

Pravidla pri počúvaní dieťaťa 
- Urobte si čas a  počúvajte dieťa. 

- Dieťa vypočujte vždy, nielen vtedy, keď je šťastné a spokojné, ale aj keď sa hnevá. 

Je možné, že sa hnevá a je nespokojné preto, aby vzbudilo Vašu pozornosť a aby ste 

sa mu venovali. 

- Povzbudzujte dieťa, aby Vám rozprávalo nielen o svojich radostiach, ale aj o svojich 

bolestiach a starostiach, o svojich pocitoch. V rozhovore môže dieťa ventilovať tieto 
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pocity. 

- Dobre si zapamätajte, čo Vám dieťa povedalo a podľa toho mu venujte svoju 

pozornosť – povzbuďte ho, upokojte, poraďte. 

- Mimoriadne sa snažte počúvať dieťa, ktoré sa správa nepekne a zle. Také dieťa Vám 

chce v tej chvíli povedať niečo dôležité, možno prežíva niečo strašné, s čím si nevie 

dať rady. 

- Snažte sa poznať pocity a postoje dieťaťa, jeho myšlienky, predstavy a priania. 

- Venujte dieťaťu dostatok času, aby nemalo pocit, že ste v časovej tiesni. 

- Rešpektujte právo na súkromie dieťaťa. Ak príde za Vami a povie „prosím Vás...“, 

plne sa mu venujte. 

- Vypočujte dieťa, aj keď hovorí o nepodstatných veciach, o maličkostiach. Možno je to 

spôsob, ako chce posilniť  vzájomná vzťah dôvery, aby Vám neskôr mohlo povedať 

o svojich problémoch. 

- Hovorte s dieťaťom pravdivo a úprimne, nikdy mu neklamte. Nesľubujte mu niečo, čo 

nemôžete splniť. Ak sa niečo nedá splniť, snažte sa mu to vysvetliť. 

 

Záver 
Sestra v prístupe k detskému pacientovi nesmi zabúdať na uplatňovanie 

neverbálnych komunikačných prejavov, ktoré sa naznačujú ako pozitívne alebo podporné. 

Nezastupiteľné miesto majú pozitívne spontánne haptické prejavy – pohladenie, objatie, 

pritúlenie, držanie za ruku. Dieťa veľmi rýchlo vycíti, kto ho má naozaj rád, kto sa úprimne 

zaujíma o jeho problémy, kto ho berie vážne, pre koho nie je hračkou, ktorú odloží, keď je 

niečo zaujímavejšie (televízia, návšteva...).  

Čas investovaný do našich detí nie je strateným časom. Mnohonásobne sa nám vráti 

v podobe šťastných a zdravých detí, porozumenia v rodinách a dôvere a porozumení 

v dennom živote každého z nás. 
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LYMSKÁ BORELIÓZA 
Lesňáková A., Timko J. 

ÚVN SNP Ružomberok, Infekčné oddelenie, FZ KU Ružomberok 

ÚVN SNP Ružomberok, Oddelenie klinickej mikrobiológie, FZ KU Ružomberok 

 

Súhrn 
Lymská borelióza je ochorením, ktoré v ostatných rokoch vzbudzuje záujem mnohých 

odborníkov. Stretávame sa s dvoma hraničnými názormi, jedna skupina odborníkov 

pristupuje k tomuto ochoreniu  skepticky a váha s jej diagnostikou. Druhá skupina stanovuje 

diagnózu takmer pri každej pozitivite sérologického vyšetrenia. Pravda bude niekde v strede 

týchto názorov, lymskú boreliózu je potrebné opatrne posudzovať pri diferenciálnej 

diagnostike v rutinnej praxi lekára. Bez spolupráce internistu, neurológa, reumatológa, 

imunológa, dermatológa, mikrobiológa môže prísť k zámene diagnóz a k následnej 

nesprávnej liečbe. Za  pozornosť stoja aj náklady na antibioticku liečbu lymskej boreliózy, 

nakoľko antibiotická liečba u tohto ochorenia je dlhodobá, vo väčšine prípadov 3- 4 týždne, 

čo zvyšuje náklady v nemocničnej aj ambulantnej praxi. Taktiež dlhodobá liečba antibiotikami  

zvyšuje selekčný tlak antibiotík aj na ďalšie  bakteriálne druhy, čo je v ostatnom období, kedy 

sa zvyšuje rezistencia baktérií prakticky na všetky antibiotiká, problémom nie 

zanedbateľným. Aj z týchto dôvodov je potrebné venovať diferenciálnej diagnostike  lymske 

boreliózy zvýšenú pozornosť. 

Svojou celosvetovou rozšírenosťou, širokým spektrom klinických prejavov, pri 

neadekvátnej liečbe  možnosťou trvalej invalidizácie pacienta je lymská borelióza závažným 

medicínskym problémom. 

 
Kľúčové lová: lymská borelióza, etiológia, linické formy, diagnostika, liečba, prevencia 
 
Úvod 

Lymská borelióza (LB) je multisystémové ochorenie, ktorého najtypickejším 

prejavom je erytema migrams (EM). Ochorenie bolo známe už dávno, kožné prejavy 

ochorenia podrobnejšie popísal v Európe Afzelius v r.1909, ale k zisteniu pôvodcu viedol až 

epidemický výskyt kĺbových zápalových zmien u detí v okolí mestečka Old Lyme 

(Connecticut, USA) v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a podľa tohto mestečko 

vznikol aj názov ochorenia.  

Lymská borelióza je celkové infekčné ochorenie s fenoménom prírodnej ohniskovosti 

s celosvetovým výskytom, ktorého pôvodcom je Borrelia burgdorferi. Je infekciou 

prebiehajúcou subakútne až chronicky, rozvíjajúcou sa od lokálnych zmien, k formám 
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generalizovaným, ktoré sa prejavujú veľmi pestrými príznakmi zo strany rôznych orgánov, 

s najčastejším postihnutím kože, nervovej sústavy, kĺbov a srdca (1,30,49). 

Lymská borelióza je ochorenie, o ktorom sa stále veľa diskutuje nielen medzi 

odborníkmi, ale často oveľa živšie medzi laickou verejnosťou, ktorá túto problematiku 

zveličuje a mnohokrát je chápaná ako nevyliečiteľná choroba. Faktom je, že existujú aj formy 

ťažšie ovplyvniteľné liečbou alebo môže infekcia navodiť zmeny, ktoré vyvolávajú obtiaže 

trvalého charakteru. Liečbou sa organizmus zbaví baktérie samotnej, ale začne reagovať 

imunopatologickými procesmi v tkanivách. Napriek tomu, väčšina ochorení je dobre 

ovplyvniteľná liečbou a vyhojí sa bez následkov. 

Kliešťami prenášané ochorenia sú najčastejšie vektormi prenášané ochorenia v 

Európe. Kliešte prenášajú u nás celý rad patogénov človeka a zvierat, preto pri údaji 

o poštípaní kliešťom musíme myslieť aj na možnosť prenosu ďalších ochorení: Lymská 

borelióza (najčastejšie prenášané ochorenie), Kliešťová encefalitída, Anaplazmóza/ 

erlichióza, Tularémia (asi 10-20 % ochorení je prenášaných kliešťami ), Q horúčka (kliešte sa 

uplatňujú hlavne v prenose na zvieratá), Infekcie vyvolané vírusom Tribeč, Babezióza 

(ochorenie psov, zriedkavo u človeka). 

Etiologické agens je mikroaerofilná baktéria komplexu Borrelia burgdorferi sensu a 

to (rod Borrelia, čeľaď Spirochetacae), v rámci ktorého rozoznávame najmenej 12 druhov, 

tzv. genomospecies, definovaných genetický. Ochorenie u človeka vyvolávajú najmä 3 

druhy: Borrelia burgdorferi s.s. – časté muskuloskeletárne formy, Borrelia garinii -  časté 

neurologické manifestácie, Borrelia afzelii – dominujú kožné prejavy. Ale aj ďalšie druhy 

pôvodne považované za nepatogénne boli popísané v súvislosti s ochorením: Borrelia 

valaisiana, Borrelia luisitanea, Borrelia spielmanii 

U nás sa vyskytuje hlavne B. garinii a B. afzelii, ale na našom území bol zistený 

výskyt všetkých druhov popísaných v súvislosti s ochorením u ľudí, až na B. spielmanii  

(výskyt tohto druhu bol zistený v susedných štátoch). 

Borélie sú v kliešťoch sústredené do epitelií črevného ústrojenstva a až počas cicania 

sa dostávajú do hemolymfy, niekedy do centrálneho ganglia a tiež do slinných žliaz, takže od 

3. dňa sa dajú zistiť aj v slinách kliešťa. Táto skutočnosť poukazuje, že dĺžka prichytenia 

kliešťa na koži významne zvyšuje pravdepodobnosť infikovania. Na to, aby borélia prenikla 

z kliešťa do organizmu je treba podľa niektorých autorov 24 a viac hodín. Spirochéty sa 

dostávajú do slín kliešťa až po 24 hodinovom cicaní. Pre vznik infekcie je rozhodujúca dávka 

mikróbov, ktorá závisí od dĺžky doby cicania a od frekvencie a intenzity kontaktov s kliešťami. 

Jeden kliešť môže obsahovať až pol milióna infekčných zárodkov. 
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Epidemiológia. Lymská borelióza je typická prírodnoohnisková zoonóza, pôvodca 

nákazy cirkuluje v prírode a človek sa nakazí len náhodne, po kontakte s infikovaným 

kliešťom. Prirodzenými hostiteľmi sú zvieratá, hlavne hlodavce (v Európe sú to ryšavky 

Apodemus spp. a hrdziak hôrny Clethrionomys glareolus), ale u B. garinii a B. valaisiana sú 

to vtáky, najmä drozdovité, na ktorých parazitujú kliešte. U nás sa uplatňuje v prenose na 

človeka kliešť obyčajný Ixodes ricinus, ktorý je rozšírený na celom  území Slovenka v 

listnatých a zmiešaných lesoch s krovitým a trávnatým porastom do nadmorskej výšky asi 

1000 m. 

Lymská borelióza sa vyskytuje v oblastiach mierneho pásma severnej pologule, 

najmä koncom jari a v letných mesiacoch. U 60 – 70 % pacientov ochorenie prebieha ako 

erytema migrans. Len asi 50 % pacientov s ochorením udáva v anamnéze poštípanie 

kliešťom, ktoré zrejme veľakrát pri nižších vývojových štádiách kliešťov  (larva, nymfa) 

zostáva nerozpoznané.  

 
Klinický obraz  vo  všeobecnosti delíme prejavy ochorenia na:  
1.1.Včasné lokalizované štádium trvajúce týždne a mesiace. Charakterizované 

výskytom erytéma chronicum migrans .Jedná sa o plošný erytém s veľkosťou asi 5 

centimetrov v priemere, ktorá sa objaví niekoľko  hodín až dní po prisatí kliešťa, okamžitý 

výskyt je skôr prejavom hypersenzitivity. Papulka alebo pustulka je spravidla prejavom 

infikovaného pristatia nie však boreliovej  dermatitidy. Preliečenie erytému nechrání pred 

recidívami. Ďalšou  manifestáciou sú  chrípke podobné prejavy, môžu byť postihnuté 

vnútorné orgány.( Popisujú sa prejavy postihnutia pečene, pľúc, slinných žliaz,pankreasu ). 

1.2. Včasné disseminované štádium trvajúce mesiace kde často dominujú 

reumatoloígické a neurologické prejavy. Pri niektorých formách najmä kmeňov v USA sa 

pozoruje boreliová artritída. Dominujúcim prejavom  tohto štádia je nadmerná únavnosť( 

fatique syndróm). 

2. Neskoré disseminované štádium trvajúce mesiace až roky. Z neurologickej 

stránky sa prejavuje ako syndróm  progresívnej encefalomyelitidy ktorá v prechode do 

chronicity napodobuje obraz chronickej roztrúsenej sklerózy, ďalej obraz progresívnej  

paraparézy a demencia. Diagnostika týchto štádii patrí do rúk neurológa. 

 
Diagnostika 
Základom pre diagnostiku LB je klinický obraz typický pre jednotlivé štádia ochorenia 

a laboratórne potvrdenie infekcie (t.j. priamy dôkaz pôvodcu ochorenia alebo nepriame 

potvrdenie infekcie, teda v praxi najčastejšie dôkaz špecifických protilátok).  
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Problémy klinickej diagnózy spôsobuje  pestrý klinický obraz, napodobňuje iné 

nozologické jednotky, priebeh v štádiách, akútne a chronické formy, časté asymptomatické 

infekcie, možná aktivácia a reinfekcia. 
Ukazuje sa, že vypracovanie spoľahlivých a overených klinických diagnostických 

kritérií bude možné len na základe analýzy veľkého množstva klinických prípadov ochorenia 

z rôznych geografických oblastí. Príkladom môže byť publikovanie európskych klinických 

definícií pre LB v rámci medzinárodného projektu EUCALB (European Union Concerted 

Action on Risk Assessment in Lyme Borreliosis) [3, 2]. Treba kriticky poznamenať, že aj tieto 

kritériá však nepokrývajú celú šírku klinických prejavov a niektoré definície nie sú kompletné 

resp. možno s nimi polemizovať (chronická neuroborelióza, muskuloskeletálne prejavy). Je 

však nepochybné, že medzinárodné projekty typu EUCALB zohrajú v blízkej budúcnosti 

významnú úlohu pri spresňovaní nielen klinických ale aj laboratórnych diagnostických 

algoritmov.  

Laboratórna diagnostika LB zostáva naďalej významným krokom pri stanovení 

konečnej diagnózy ochorenia. Možno použiť priame a nepriame metódy. V praxi sme 

odkázaní spravidla na nepriame potvrdenie infekcie, t.j. dôkaz špecifických protilátok v sére 

alebo inom biologickom materiále.  

 

Doporučenia v sérologickej diagnostike  
1. Všetky vzorky vyšetriť testom ELISA, ev. IFT 

2. Hranične pozitívne a negatívne séra pacientov s klinickými príznakmi lymskej 

boreliózy testovať Westernblotom. 

3. V prípade negatívnych všetkých výsledkov (ELISA, IFT, Westernblot) s pozitívnymi 

elektorfyziologickými vyšetreniami a klinickým obrazom s dif. dg. odlíšením iných 

nozologických jednotiek opakovať sérologické vyšetrenia o 6-8 týždňov.  

4. Opakované pozitívne hodnoty IgM protilátok za 4- 6 týždňov bez pozitivity IgG 

protilátok hodnotiť ako skríženú pozitivitu. 

 

Diferenciálna diagnostika LB je obzvlášť ťažkým orieškom klinickej medicíny. 

Príklady stavov, pri ktorých je potrebné počítať so skríženou pozitivitou lymskej boreliózy sú 

syfilis, infekčná mononukleóza, kliešťová encefalitída, leptospiróza, lupus erytematodes, 

psoriatická artritída, artritídy indukované kryštálmi (dna), morbus Reiter, reumatická horúčka, 

bakteriálne artritídy, sarkoidóza 

 
Liečba 
Základom liečby LB stále zostáva antibiotická liečba. Výber antibiotík, dávkovanie a 

dĺžka liečby nepodľahla v ostatných rokoch mimoriadnym zmenám.  
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Úspešnosť antibiotickej liečby však komplikuje fakt možného zlyhania liečby najmä pri 

niektorých chronických formách ochorenia, ktorý sa dáva do súvislosti aj s imunogenetickým 

pozadím infikovaného jedinca a možným rozvojom imunopatogeneticky sprostredkovanej 

chronickej klinickej symptomatológie. Pri chronických formách LB sa dáva prednosť 

intravenózne podávaným cefalosporínom 3.generácie po dostatočne dlhú dobu. Ukazuje sa, 

že u niektorých pacientov s chronickými refraktérnymi formami kĺbového postihnutia môže 

byť prospešné dlhodobé podávanie hydrochlorochínu(aj v kombinácii s p.o. podávanými 

maktrolidmi). Na definitívne overenie týchto predpokladov však bude potrebné uskutočniť 

kontrolované terapeutické štúdie. Avšak vzhľadom na predpoklad o účasti imunitných 

mechanizmov v patogenéze niektorých chronických prejavov LB nie je vylúčené, že v 

budúcnosti môžu nájsť uplatnenie v liečbe chronických prejavov LB neodpovedajúcich na 

antibiotiká aj klasické imunosupresíva. 

 

 Prevencia 
Najúčelnejším opatrením pred infekciou B. burgdorferi s.l. je zamedzenie kontaktu 

s kliešťami. Do lesa nosíme vhodné oblečenie (dlhé rukávy, dlhé nohavice), vyhýbame sa 

krovinatým porastom, na nechránené časti tela, resp. na odev  môžeme aplikovať repelenty. 

Na mnohých miestach je infikované vysoké percento kliešťov (až do 40 %), ale k prenosu 

borélií dochádza až  24  - 48 hod. po prisatí kliešťa, kedy borélie z jeho tráviaceho traktu 

putujú do slín.  Preto je dôležité po návrate z lesa prichytené kliešte čo najskôr odstrániť, 

najlepšie pinzetou tak, aby sme kliešťa nerozpučili a aby bol odstránený celý. Zastaraný je 

názor, že treba kliešťa potrieť olejom, pretože dusiaci sa kliešť „vyvráti“ obsah svojho 

žalúdka s obsahom borélií do tela hostiteľa. Kliešťa uchopíme pinzetou, pokiaľ možno čo 

najbližšie k hlavičke tak pevne, aby sa pinzeta neskĺzla. Potom ho priamo bez točenia, 

kývavým pohybom, vytiahneme.  K nákaze môže dochádzať aj u psov, človek sa môže 

nakaziť pri vyberaní ich kliešťov. 

Očkovacia látka zatiaľ nie je k dispozícii. Profylaktické podávanie antibiotík po 

poštípaní kliešťom sa nedoporučuje. 

Riziko expozície vo vonkajšom prostredí možno znížiť kosením trávy 

a odstraňovaním odpadovej vegetácie. Aplikácia dezinsekčných látok – akaricíd v prírode je 

indikovaná na krátkodobú ochranu škôl v prírode, táborísk, letných slávnosti a pod.  

 

 Záver 
 Lymská borelióza je multisystémové ochorenie, ktorého pôvodcom je Borrelia 

burgdorferi. Infekcia boréliami môže napodobniť rozmanitú skupinu chorôb čím ponúka 

široké pole pre diferenciálne diagnostické úvahy. Existujú aj formy ťažšie ovplyvniteľné 

liečbou alebo organizmus sa liečbou zbaví samotnej baktérie, ale začne reagovať 
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pozitívny 

negatívny 

pozitívny 

pozitívny 

negatívne 

negatívne 

sérol. diagnostika 

Prisatie kliešťa (sérologické 
vyšetrenie je indikované v prípade 

opak. prisatia alebo v prípade 
prebiehajúcej LB) 

IMUNOBLOT 

ukončenie sérologického 
sledovania akútnu LB možno 

s najväčšou 
pravdepodobnosťou vylúčiť TERAPIA A KONTROLY á 3 MES. 

IMUNOBLOT 

po 6-8 týždňoch: 
2. sérologické 

vyšetrenie 
(ELISA, IFT 

imunopatologickými procesmi v tkanivách. Napriek tomu, väčšina ochorení je dobre 

ovplyvniteľná liečbou a vyhojí sa bez následkov. Vyžaduje si však medziodborovú 

spoluprácu a komplexný diagnostický a terapeutický prístup. 

 
PRÍLOHY: 
 
Príloha 1 Algoritmus sérologickej diagnostiky pri LB vrátane výberu doporučených metód  

 

 
 
 
 
 

Typická klin. symptomatol. 

po 3 týždňoch: 2. 
sériologické 

vyšetrenie (ELISA, 
IFT) 
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Príloha 2 Algoritmus diagnostiky a  liečby suspektnej Lymskej boreliózy 

 

 

Iné 

Opakovať serolog. vyš. po 
6-8 týždňoch 

Zvážiť možnosť tzv. 
„seronegat“ LB 

Liečba podľa odporučenia 

Pacient so susp. LB 

Prítomnosť ECM 

Symptómy susp. 
z ochorenia CNS 
arttrídy 

Nutné sérolog. 
vyšetrenie (Elisa, 

NIF, blot) 

Zvážiť možnosť 
falošnej negativity 

Objavenie sa symtómov 
pred menej ako 6-8 

týždňami 

Liečba podľa 
odporúčania 

Vyšetrenie likvor 
synoviálnu tek. 

Klinická dg LB 

Predchádzajúca ATB 
liečba 

Iné 
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PRIONÓZY–NEURODEGENERAČNÉ SMRTEĽNÉ CHOROBY  
ČLOVEKA A ZVIERAT 

Lesňáková A.1, Kantíková M.2 

1ÚVN SNP Ružomberok, Infekčné oddelenie, FZ KU Ružomberok 
2Štátny veterinárny ústav Dolný Kubín 

 
SÚHRN 
 Priónové choroby boli dlhú dobu považované za pomalé vírusové infekcie. Dnes 

vieme, že sú to choroby, ktoré vyvolávajú infekčné ( nákazlivé ) glykoproteíny označované 

ako prióny. Prióny sa normálne nachádzajú najmä v bunkách nervového systému 

(neurónoch) človeka a iných cicavcov. Môžu sa však zmeniť na patologickú formu, ktorá je 

odolná proti pôsobeniu proteolytických enzýmov a nemôže v neurónoch fyziologicky 

degradovať, čo vedie k degenerácii neurónov, prejavujúcej sa prionózami alebo 

transmisívnymi špongioformnými encefalopatiami. U zvierat najznámejšou chorobou tohto 

typu je klusavka (scrapie) oviec a kôz a boninná špongioformná encefalopatia (BSE). 

U človeka do tejto kategórie patrí kuru, Creutzfeldtova – Jakobova choroba (CJch), 

Gerstmannov-Sträusslerov – Scheinkerov syndróm (GSS) a fatálna familárna insomnia 

(nespavosť – FFI) (13,14,17).  

Najvýznamnejšou humánnou transmisívnou špongioformnou encefalopatiou je 

Creutzfeldtova – Jakobova choroba (CJch), ktorej klasický variant je známy v sporadickej 

forme (sCJch), genetickej (gCJch) a iatrogénnej (iCJch) forme. Prenosom bovinnej 

spongioformnej encefalopatie (BSE) na človeka vznikol nový variant CJch (vCJch) (1). 

  Klinicky sa u človeka prejavuje  zrýchleným starnutím mozgu, zmenami v talame 

a bazálnych gangliách pri vyšetrení mozgu MRI a elektroencefalografickým vyšetrením, 

ktorých nález je pre sporadickú formu Creutzfeldtovej – Jakobovej choroby (sCJch) 

charakteristický u 60-80 % vyšetrených . Sledovaním EEG nálezov pri genetickej forme CJch 

 v súbore 8 pacientov na neurologickej klinike pri Ústrednej vojenskej nemocnici 

v Ružomberku analyzované poznatky poukazujú na porovnateľnú diagnostickú hodnotu ako 

pri sporadickej Creutzfeldtovej – Jakobovej chorobe (5, 7). 

Pri TSE sa v mozgu postihnutých hromadí glykoproteín prion, rezistentný na 

proteázy (PrP res) a odolný proti inaktivácii štandardnými chemickými a fyzikálnymi spôsobmi, 

čo zvyšuje riziko iatrogénneho prenosu CJch kontaminovanými tkanivami a nástrojmi pri 

invazívnych lekárskych výkonoch (3). S pribúdaním chirurgických liečebných postupov 

a s rastúcim počtom transplantácií stúpa význam dodržiavania odporúčaní Svetovej 

zdravotníckej organizácie zameraných na prevenciu iatrogénnej a profesionálnej 

Creutzfeldovej-Jakobovej choroby. Dôraz je na organizácii práce, efektívnej dekontaminácii 
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opakovane používaných nástrojov/prístrojov, ale aj na voľbe metódy a prostriedkov 

dekontaminácie v súlade s aktuálnymi poznatkovým stavom (19,20). 

 

Kľúčové slová: Transmisívnymi špongioformnými encefalopatiami. Prióny. Creutzfeldova-

Jakobova choroba. Elektroencefalogram. Iatrogénna infekcia. Profesionálna infekcia. 

 
Úvod 

Priónové choroby boli dlhú dobu považované za pomalé vírusové infekcie. Dnes 

vieme, že  sú to choroby, ktoré vyvolávajú infekčné (nákazlivé) glykoproteíny označované 

ako prióny. Sú to agensy, ktoré na rozdiel od baktérií, húb, parazitov, vírusov a viroidov 

neobsahujú nukleové kyseliny, a preto nemajú schopnosť rozmnožovať sa spôsobom 

typickým pre mikroorganizmy alebo vírusy.  

V zvieracej ríši sú známe predovšetkým v posledných rokoch ako BSE (bovinná 

spongioformná encefalopatia), scrapie a ďalšie. Baumgartner1 a spol. uvádzajú, že len 

v rokoch 1974 – 1995 bolo BSE infikovaných 903 tisíc zvierat, prakticky všetky orálnou 

formou. (11, 12, 14). 

Prióny sa normálne nachádzajú najmä v bunkách nervového systému (neurónoch) 

človeka a iných cicavcov. Ich fyziologická funkcia nie je známa. Môžu sa však zmeniť na 

patologickú formu, ktorá je odolná proti pôsobeniu proteolytických enzýmov. Takáto forma sa 

preto nemôže v neurónoch fyziologicky degradovať, čo vedie k degenerácii neurónov, 

prejavujúcej sa prionózami alebo transmisívnymi špongioformnými encefalopatiami. (13,15). 

Pri TSE/Pch  sa v mozgu postihnutých hromadí glykoproteín prion, rezistentný  na proteázy  

(PrP res) a mimoriadne  odolný  proti zaužívaným spôsobom chemickej a fyzikálnej 

dekontaminácie. V kontaminovanom prostredí, napr. v pôde, môže pretrvávať až 16-18 rokov 

(4). 

Z TSE človeka  je najvýznamnejšia Creutzfeldova-Jakobova choroba (CJch). Jej 

klasický variant, pri ktorom je pôvodca nákazy v mozgu postihnutého, poznáme vo forme 

sporadickej (pôvod neobjasnený) genetickej (s mutáciou prionového génu) a iatrogénnej, 

ktorá vzniká nedopatrením, nechceným prenosom v rámci invazívnych liečebných postupov.  

Pri novom variante CJch (VCJch), ktorý vznikol v dôsledku prenosu bovinnej spongioformnej 

encefalopatie (BSE) na človeka, je etiologický agens aj v periférnych lymfatických orgánoch 

(8). 

Nekonvenčné vlastnosti prionov, roky trvajúca inkubačná doba, nové poznatky o 

„genetickej rizikovej skupine CJch“ v populácii SR (7,8), výskyt bovinnej spongioformnej 

encefalopatie a následným novým variantom CJch (nvCJch) vo viacerých európskych 

krajinách a skutočnosť, že choroba je neliečiteľná, signalizujú nutnosť prehodnotiť 
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organizačné a preventívne opatrenia proti horizontálnemu šíreniu transmisívnych 

spongioformných encefalopatií.  

Cieľom článku je poukázať na overené riziká a odporúčania proti iatrogénnej nákaze 

a na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) počas zdravotnej starostlivosti 

o pacientov postihnutých Creutzfeldovou-Jakobovou chorobou. Článok sa opiera o niektoré 

nové  nálezy, oficiálne materiály (19, 20), vybrané odporúčania (4) a závery konzultácií 

Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). 

 

Čo sú prióny a aké sú ich vlastností? 
Názov “prión” zaviedol do odbornej literatúry americký neurology a biochemik Stanley 

B. Prusiner (1982) a snažil sa ním vyjadriť ich povahu, že sú to proteínové infekčné častice, 

čiže podstatne jednoduchšie agensy ako baktérie alebo vírusy. Aj mechanizmus, ktorým 

vyvolávajú choroby, špongioformné encefalopatie, je potom odlišný od patogenézy chorôb 

vyvolaných klasickými replikujúcimi sa agensmi, obsahujúcimi deoxyribonukleovú (DNA) 

alebo ríbonukleovú kyselinu (RNA) (9). 

Gén pre priónový protein (PrP) sa u človeka nachádza na krátkom ramene 

chromozómu 20 a u myší na homológnom chromosome 2. Kóduje polypeptidový reťazec s 

253, resp. 254 aminokyselinovými jednotkami a relatívnou molekulovou hmotnosťou 33 až 

35 tisíc. Tento priónový protein sa označuje ako PrPC. Hoci gén pre PrPC sa nachádza vo 

všetkých jadorvých bunkách človeka a ostatných cicavcov, konštitutívne sa exprimuje len v 

neurónoch. PrPC  je citlivý na pôsobenie proteolytických enzýmov, kým jeho časť (jadro) s 

relatívnou molekulovou hmotnosťou 27 až 30 tisíc je rezistentná a známe proteázy ju 

nedokážu degradovať. Toto proteolyticky rezistentné jadro s krazším polypeptidovým 

reťazcom sa označuje ako špecifický chorobný protein – PrPSc. 

Premena PrPC na PrPSc je podstatou patogenézy prionóz.  

PrPC z jednotlivých živočíšnych druhov majú veľmi homológne (podobné) 

aminokyselinové zloženie. Mechanizmus, ktorým sa PrPC mení na PrPSc nie je zatiaľ známy. 

Dokázalo sa však, že ak sa do normálnej bunky dostane PrPSc, vyvolá premenu prítomného 

PrPC alebo jeho prekurzora na patologický PrPSc. To je podstata infekčnosti PrPS. 

 

Pramene nákazy 
Predpokladom efektívnej prevencie je poznanie prameňa nákazy. Potencionálnym  

prameňom nákazy môžu byť všetci jedinci nakazení TSE, a to  v klinicky manifestnom, ale aj 

asymptomatickom štádiu (v inkubačnej dobe) a všetci nosiči TSE-špecifických mutácií na 

prionovom géne (PRNP), ktorých včasné identifikovanie umožňuje molekulovogenetické 

vyšetrenie. Títo vštci reprezentujú „genetickú rizikovú skupinu“ v populácii, nakoľko zatiaľ 

nejestvuje včasná laboratórna diagnostika na rozlíšenie nosičov mutácie, u ktorých sa 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  577

choroba vyvinie, od tých, ktorí neochorejú. Potencionálny  prameň nákazy tvoria skupiny, 

u ktorých skúsenosť z diagnostikovanej iatrogénnej CJch signalizuje možnosť šírenia 

nákazy: 

- pacienti, ktorí prekonali neurochirurgické operácie, 

- príjemcovia transplantovaných očných rohoviek, 

- príjemcovia štepov dura mater, 

- pacienti s hypovýzovým nanizmom, liečení ( do roku 1985) rastovým hormónom  

alebo gonadotropínmi, získanými z ľudských hypofýz,  

- členov rodín s familieárnou (genetickou) formou Creutzfeldovej-Jakobovej choroby. 

 

Infekčnosť tkanív pacientov s Creutzfeldovou-Jakobovou chorobou 
Experimentálne štúdie umožnili diferencovať v nakazenom organizme orgány 

(tkanivá/telesné tekutiny) s vysokým, stredným, nízkym a nezisteným rizikom (19) nákazy 

(tab.1). Neprítomnosť PrP res v testovanom tkanive nemusí nevyhnutne svedčiť 

o neinfekčnosti daného materiálu: odráža skôr limity citlivosti súčasných laboratórnych 

metód. 

Tabuľka1 Stupeň rizika pri práci s tkanivami pacientov postihnutých  

Creutzfeldovou-Jakobovou chorobou* 

Miera rizika     Tkanivo 

Vysoké Mozog, miecha, dura mater, mozgové gangliá a nervy miechové 

gangliá, retina, optický nerv 

Malé Liquor, rohovka, čuchová sliznica, 

zubná dreň, periférne nervytýmus, slezina, lymfatické uzliny 

obličky, pľúca, pečeň, kostrové svalstvo 

Nejednoznačné 
výsleky 

Črevo, kostná dreň, krv, sérum, štítna žlaza, nadoblička, srdce, 

tukové tkanivo, mlieko, ďasno, slzy, nosový hlien, sliny, spútum, 

prostata, testes, sperma, placenta, vaginálne výlučky, moč, feces 

Tabuľka platí pre klasický variant CJch. Pri novom variantu CJch je naviac vysoké riziko pri 

práci s krvou a periférnymi lymfatickými orgánmi (tonzily, apendix) (19). 

 

Prenos s Creutzfeldovej-Jakobovej choroby 
Prenos klasického variantu CJch je zaznamenaný v prípadoch, kde bol pôvodca 

nákazy zanesený priamo do CNS (neurochirurgické nástroje, rohovka, dura mater) alebo do 

neho  prenikol po periférnej inokulácii (i.m. podanie rastového hormónu, narušenie kožného 

krytu pri pracovných úrazoch).  Vektorom je kontaminovaný biologický materiál podaný 

v hormóne, transplantovaný alebo adherujúci na povrchu neurochirurgického nástroja. 
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Závažnosť rizika prenosu CJch opätovne použitými kontaminovanými chirurgickými nástrojmi 

ovplyvňujú štyri faktory: 

a) stupeň infekčnosti kon taminujúceho tkaniva prichádzajúceho do kontaktu 

s nástrojom 

b) reziduálna infekčnosť na nástroji po štandardnej dekontaminácii, 

c) orgán/tkanivo pacienta operovaného kontaminovaným nástrojom a 

d) vnímavosť pacientov, u ktorých bol kontaminovaný nástroj  použitý. 

Pri pracovných úrazoch  je dôležitý charakter  a rozsah poranenia kontaminovaným 

predmetom.Riziko prenosu CJch je úmerný infekčnej dávke. 

 

Diagnostika Creutzfeldovej-Jakobovej choroby 
Klinicky sa u človeka prejavuje  zrýchleným  starnutím mozgu, progredujúcou 

demenciou so strácaním kognitívnych a mnestických schopností, zmenami v talame 

a bazálnych gangliách pri vyšetrení mozgu MRI a elektroencefalografickým nálezom, ktorý je 

pre sporadickú formu Creutzfeldtovej – Jakobovej choroby (sCJch) charakteristický u 60-

80% vyšetrených a preto SZO toto neinvazívne vyšetrenie zaradila medzi kritériá pre 

pravdepodobnú diagnózu sporadickej Creutzfeldtovej – Jakobovej choroby (8). Pre 

zriedkavosť genetickej formy CJch (gCJch) nie je potvrdené,či ju sprevádzajú podobné 

patognomické zmeny a či už možno využiť pri včasnej diagnostike gCJch, ako pri sCJch.. 

Sledovaním EEG nálezov pri genetickej forme CJch  v súbore 8 pacientov na neurologickej 

klinike pri Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku analyzované poznatky poukazujú na 

porovnateľnú diagnostickú hodnotu ako pri sporadickej Creutzfeldtovej – Jakobovej chorobe 

(5). „Definitívna“ diagnóza CJch sa dá urobiť len z autoptického materiálu mozgu.  

 

Všeobecné zásady prevencie iatrogénneho prenosu  Creutzfeldovej-Jakobovej 
choroby 

- Nástroje resp. prístroje, ktoré boli kontaminované a nemožno ich účinne 

dekontaminovať, musia byť deštruované, najlepšie spálením. 

- Ak pri invazívnych úkonoch môže u pacientov dôjsť ku kontaktu s tkanivom, vysoko 

(mozog, miecha, zadný segment oka vrátane n.opticus) alebo málo (rohovka,  predný 

segment oka, regio olfactoria a ďalšie) infekčným z hľadiska CJch, je potrebné 

predtým stanoviť či nespadajú do niektorej už z uvedenej skupiny so zvýšeným 

rizikom vzniku Creutzfeldovej-Jakobovej choroby. 

- Pacienti informovaní o svojom riziku CJch (vrátane  pracovných úrazov) majú o tejto 

skutočnosti upovedomiť zdravotníckzch pracovníkov pred akýmkoľvek invazívnym 

úkonom. 
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Zdravotná starostlivosť o pacienta postihnutého Creutzfeldovou-Jakobovou chorobou 
Klinický a sociálny kontakt, neinvazívne klinické vyšetrenia pacientov postihnutých 

CJch  nepredstavujú riziko prenosu choroby na iných pacientov, na zdravotníckych 

pracovníkov alebo príbuzných. Niet príčiny odmietať ich nemocničnú starostlivosť, resp. 

domácie ošetrovanie. Izolácia hospitalizovaných pacientov nie je potrebná. Telesné tekutiny 

pacienta okrem mozgovo-miechového moku (MMM) tab.1) sa nepovažujú za rizikové. 

Osobitné opatrenia pri údržbe posteľnej bielizne, príborov a osobných predmetov si 

nevyžadujú. 

Úkony  robené nezriedka pri posteli pacienta, napr. lumbálna punkcia, biopsia kostnej 

drene, môžu sa takto v nevyhnutnom prípade robiť aj u pacientov s CJch za podmienok 

dodržania opatrení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Použiť sa vždy musia 

jednorázové ihly. Podľa možností sa majú (ako endoskopia) robiť v operačnej sále, kde sú 

vytvorené podmienky dekontaminácie. 

Ak choroba pokročila a pacient potrebuje intenzívnejšiu starostlivosť (prevencia 

dekubitov, pneumónie a pod.), je vhodné umiestniť ho osobitne (JIS). Ak po 

neurochirurgickej operácii presakuje MMM a kontaminuje posteľnú bilizeň, ale aj odpadový 

materiál (ihly, gázy, vaty, plienky, vreckovky), tieto sa dekontaminujú odporúčaným 

chemickým spôsobom. Počas tehotenstva a pôrodu (tab.2) obmedzovať kontakt s placentov, 

plodovými obalmi a tekutinami a spáliť ich ako nemocničný odpad. 

 
Pracovný úraz 
Prenos CJch na zdravotníckych pracovníkov pri pracovnom úraze nebol zatiaľ 

potvrdený. Sú známe prípady CJch, kde sa súvislosť medzi chorobou a takouto udalosťou 

odôvodnene predpokladá (19). Preto treba zdravotníckych pracovníkov dôkladne vyškoliť 

a kontrolovať zachovávanie odporúčaných  preventívnych opatrení. Vedúci pracovníci majú 

dbať, aby ani za potenciálne rizikových situácií nedošlo k pracovnému úrazu. Ak k nemu 

predsa dôjde, treba postexpozične znížiť  riziko  prenosu nákazy (19) takto: 

- Pri kontaminácii nepoškodenej pokožky tkanivami alebo telesnými tekutinami 

pacienta treba kritické miesto umyť teplou mydlovou vodou (nedrhnúť pokožku), 

opláchnuť a osušiť, kritické miesto pokožky vystaviť najmenej 1 minútu 0,1 N NaOH 

laebo chlórnanu sodnému, zriedenému 1“10 

- Pri vpichu kontaminovanou ihlou, reznom poranení, lacerácii pokožky sa má nechať 

rana určitý čas krvácať, krvácanie podporovať jemným tlakom. Ranu treba vymyť 

teplou mydlovou vodou, osušiť a obviazať, rozsiahlejšiu ranu odborne uzavrieť. 

Niektorí autori (4) odporúčajú pri perkutánnej expozícii vysoko infekčného materiálu 

niekoľko minút vyplachovať ranu 0,5% roztokom chlórnanu sódneho alebo 1M 

roztokom NaOH, až potom vyvyť mydlovou vodou. 
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- Pri vstreknutí kontaminovaného materiálu do očí alebo do ústnej dutiny sa musí 

kritické miesto dôkladne, niekoľko minút vymývať fyziologickým roztokom alebo 

tečúcou vodou. 

- Pracovné úrazy sa hlásia predpísaným spôsobom. Okolnosti, za ktorých došlo 

k úrazu, treba komisionálne zaznamenať s uvedením predpokladanej diagnózy 

pacienta – prameňa nákazy. Ak ide o náhodného, neinformovaného pracovníka 

(napr. transport materiálu), ten sa má úplným, vhodným spôsobom informovať tak, 

aby nedošlo uňho k psychickej traume,a zdôrazniť nízku pravdepodobnosť prenosu. 

Oficiálny záznam o úraze spolu s textom vtedy platných preventívnych odporúčaní sa 

má archivovať najmenej 20 rokov. 

 
Pitva pacienta s Creutzfeldovou-Jakobovou chorobou 
Patologická pitva je nevyhnutná na potvrdenie diagnózy Creutzfeldtovej – Jakobovej 

choroby. Nezriedka sa obmedzuje iba na mozog. Počet prítomných pri pitve by mal byť 

obmedzený (pitvajúci, zriadenec a pracovník, ktorý ukladá a označuje odoberané vzorky). 

Všetci musia byť oboznámený s diagnózou  pitvaného, opatreniami BOZP a spôsobmi 

dekontaminácie pri prionových chorobách. 

 

Závery 
Uvedené skutočnosti jednoznačne poukazujú, že okrem tradičných infekčných 

agensov, ako sú baktérie, patogénne huby a prvoky, viacbunkové parazity, vírusy a viroidy, 

existujú ďalšie, ktoré vznikajú modifikáciou už existujúcich molekúl proteínov – prióny. Tieto 

sú príčinou najmä viacerých neurodegeneračných chorôb človeka a zvier označovaných ako 

špongioformné encefalopatie. 

Humánne priónové choroby  (Pch) tvoria zriedkavú skupinu nákaz CNS s narastajúcim 

epidemiologickým významom vďaka prenosnej povahe, 100 % letalite, absencii terapie 

a nekonvenčným vlastnostiam pôvodcu. V diagnostike genetickej CJch, ktorá má na 

Slovensku najvyššiu prevalenciu má EEG nález porovnanateľnú hodnotu ako pri sporadickej 

CJch.  
Riziko iatrogénneho prenosu Pch narastá so stúpajúcim počtom transplantácií 

a invazívnych liečebných úkonov, na čom sa podieľajú aj drahé nástroje alebo súčasti 

prístrojov na vyšetrovanie a ošetrovanie pacientov, ktoré fyzikálna alebo chemická 

dekontaminácia, vyžadovaná pre Pch, zničí. K stúpajúcemu riziku iatrogénneho 

(profesionálneho) širenia nákazy výrazne prispel vznik nvCJch, ktorý sa na rozdiel od 

klasického variantu šíri aj krvou .Unikátny výskyt genetickej formy CJch s mutáciou E200K 

na prionovom géne a s tým súvisiaca prítomnosť asymptomatických nosičov E200K na 

Slovensku riziko iatrogénnej nákazy ešte zvyšuje.   
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Prevencia iatrogénnej/profesionálnej nákazy Pch vyžaduje rešpektovanie súčasných 

odporúčaní SZO a bezpečnostných opatrení na aktuálnej úrovni poznatkového stavu 

a sledovania novších poznatkov o infekčnosti tkanív v nakazenom organizme, o veľkosti 

infekčnej dávky pri periférnej náakaze a o dekontaminácii, aby došlo k plne efektívnej 

prevencii iatrogénnych TSE človeka. 
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IMIGRANTI – NOVÁ RIZIKOVÁ SKUPINA TBC NA SLOVENSKU 
Solovič I.1, Littva V.2 

1Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, konzultačné stredisko Poprad 
2Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
V súčasnej dobe si mnohí ľudia na Slovensku si myslia, že tuberkulóza je pre nás už 

dávno prekonaným problémom. Mnohí sa stretávajú s narážkami na tuberkulózu len 

v rozprávaní svojich starých rodičov, prípadne počas povinného čítania beletrie (Čenkovej 

deti, Jiří Wolker...). Dokonca aj vzdelaní ľudia si myslia, že tuberkulóze už odzvonilo. 

Skutočnosť je taká, že tuberkulóza i keď v oveľa menších rozmeroch je stále na Slovensku 

prítomná. Povinným očkovaním, pravidelnou kontrolou a zavedením dispenzarizácie a 

registra v päťdesiatych rokoch minulého storočia sa podarilo do značnej miery obmedziť 

výskyt tejto choroby a to do takej miery, že v súčasnosti je Slovensko považované za krajinu, 

ktorá zvláda túto chorobu. Ku krajinám, ktoré  zvládli tbc v Európe okrem Slovenska patria: 

Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Grécko, Česká republika, Belgicko, 

Holandsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Fínsko, Írsko, Slovinsko, Švédsko, Nórsko, 

Luxembursko, Malta, Andorra, Island, San Marino, Monako. Čiže na prvý pohľad by sme 

mohli byť spokojní. O úspechoch boja proti tbc na Slovensku nesporne hovorí aj nasledujúca 

tabuľka. V nej je presne v ročných intervaloch zaznamenaná incidencia tbc na území 

Slovenska. 

 
 
VvvvvVVV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roku 2005 bola incidencia tbc na Slovensku 13,8 na 100 000 obyvateľov. Nie je to 

veľa. Ak je incidencia menšia ako 20 na 100 000 obyvateľov, tak je krajina považovaná za 

oblasť s nízkym výskytom tbc.  
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Inou chybnou mienkou je, že tbc je choroba postihujúca len rozvojové krajiny. Je 

pravda, že  krajiny tretieho sveta – rozvojové krajiny majú zvýšený výskyt tbc v porovnaní 

s vysokorozvinutými krajinami, ale aj v takých rozvinutých krajinách ako je Portugalsko je 

výskyt tbc pomerne vysoký. Tbc ako infekčná choroba nepozná rozdiely v tom, či je človek 

bohatý, alebo chudobný. Rozdiel je v prevencii a dostupnosti liekov. Čím má krajina lepšie 

zvládnutý preventívny program a dostupné lieky v boji proti tuberkulóze, tým je jej incidencia  

nižšia.  

Ďalším mýtom je tvrdenie, že tbc postihuje len slabšie sociálne vrstvy. Tieto sú síce 

náchylnejšie  na infikovanie, ale nie preto, žeby im bola tbc špecifická ako skupine. Skôr je to 

z dôvodov nedostatočnej prevencie, neskorého vyhľadania odbornej starostlivosti, 

nedodržovania hygieny v domácnosti a podobne.  

Tohtoročný  deň boja  proti tuberkulóze sa nesie  v znamení hesla: „Ak je tuberkulóza 

niekde, to znamená, že je všade. Dôvodov pre takéto znenie hesla je niekoľko. 

- Tuberkulóza je nie prekonaná v celosvetovom, ale ani v Slovenskom rozmere. Podľa 

prognóz odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie sa v období rokov 2000 až 

2020 tuberkulózou nakazí ďalšia miliarda ľudí vo svete, približne 200 miliónov ochorie 

na tuberkulózu a približne 35 miliónov zomrie v dôsledku tuberkulózy. V histórii ešte 

nikdy nebolo vo svete toľko ľudí chorých na tuberkulózu ako je v súčasnosti. Na 
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tuberkulózu v tejto modernej dobe pokroku zomiera viac ľudí ako tomu bolo v roku 

1900 a neustále rastie počet pacientov s rezistentnými kmeňmi, ktoré nás vracajú do 

predantibiotickej doby. I keď na Slovensku počet nových prípadov klesol na 

kontrolovateľnú hranicu, predsa je potrebná ostražitosť.  

- Infekčné choroby nepoznajú hranice. Nákaza nepozná hraničné čiary a ani sa nedá 

úplne zabezpečiť, aby bola izolovaná len na území jedného regiónu. I keď 

karanténnymi opatreniami sa snažíme predísť nákaze. Predsa nikto nemôže 

stopercentne zabezpečiť nepriepustnosť hraníc jednotlivých štátov. Čo len jediný 

prípad môže vyvolať novú vlnu  nákazy.  

- Globalizácia v súčasnom svete sa stala síce ekonomickou výhodou pre mnohé 

krajiny. Avšak nesie v sebe aj určité riziká. Svet sa stal jednou veľkou dedinou. 

V súčasnosti  sa za pomoci techniky a otvorenosti vzdialenosti medzi jednotlivými 

miestami na svete skrátili na niekoľko hodín. Skrátil sa však tým aj čas prenosu 

nákazy z jedného miesta na druhé. Ak v minulosti nákaza potrebovala na prenos na 

iné územie dni, týždne alebo mesiace, v súčasnosti sú to hodiny.  

- S globalizáciou je spojená otvorenosť pre novú skupinu populácie. Táto migrujúca 

populácia býva nezriedka nositeľmi nákazy. K nim patria: 

a) Kočovníci a rómske etnikum. V súčasnej dobe je rómske etnikum v podstate 

jediným kočujúcim národom na území Slovenska. Väčšina Rómov je však 

usadená. Pohyb tejto skupiny obyvateľstva je skôr podmienený dochádzaním za 

prácou a návštevou svojich príbuzných v okolitých krajinách. Z hľadiska tbc 

rómske etnikum patrí medzi rizikové skupiny obyvateľstva. U dospelých jedincov 

je výskyt tbc v približne rovnakej miere ako u väčšinového obyvateľstva 

Slovenska. U detí však výskyt tbc predstavuje až 67 % z celkového počtu detskej 

tbc. Vzhľadom na to, že rómske etnikum predstavuje v demografickom vývoji 

obyvateľstva Slovenska najprogresívnešiu skupinu, predpokladá sa, že do 

budúcna sa aj percentuálne bude zloženie obyvateľstva meniť viac v prospech 

rómskeho obyvateľstva. Ak incidencia je u rómskych detí väčšia a ich počet sa 

bude progresívne  aj percentuálne zväčšovať, tak aj počet prípadov tbc na 

Slovensku  bude rásť. Taký je predpoklad. Na nasledujúcej mapke  vidieť ako je 

incidencia tbc na Slovensku  odlišná  podľa jednotlivých krajov.  
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Prešovský a Košický kraj majú najväčšie zastúpenie rómskeho obyvateľstva 

a zároveň aj najvyššiu incidenciu na Slovensku. Čím viac na západ je incidencia nižšia, 

podobne ako aj percentuálne zastúpenie rómskeho etnika.  

 

b) Druhú rizikovú skupinu z hľadiska možného rozšírenia tbc na Slovensku ale aj 

v Európe predstavujú migranti z iných krajín. Čím bohatšia je krajina, tým sa 

stáva lukratívnou destináciou pre migrantov z chudobnejších krajín. Aj Slovensko  

po svojom vstupe do Európskej Únie sa stalo už nielen tranzitnou, ale aj cieľovou 

krajinou pre migrantov. Zväčša sa jedná o ekonomicky podmienenú emigráciu 

z chudobných krajín bývalého Sovietskeho Zväzu ako aj z krajín tretieho sveta. 

Slováci sa za prácou sťahujú do západnej Európy, prípadne Severnej Ameriky 

a na Slovensko sa prisťahovalci z východu. Je pozoruhodné, že čím vyspelejšia 

je krajina tým menej percent  z nakazených tuberkulózou predstavuje pôvodné 

domáce obyvateľstvo. V krajinách ako Andorra, Malta, Švajčiarsko, Dánsko, 

Švédsko, Nórsko, a Holandsko predstavujú prisťahovalci viac ako polovicu 

prítomných prípadov tbc. Preto mnohé krajiny pred prisťahovaním vyžadujú 

dôkladné lekárske prehliadky a posudky nielen od domácich ale aj zahraničných 

expertov. Ako príklad uvediem nie Európsku krajinu, ale Kanadu. Ak emigrant 

pochádza z krajiny, kde je incidencia vyššia ako 20 prípadov na 100 000 

obyvateľov, tak sa musí nevyhnutne podriadiť mimoriadnej zdravotnej kontrole , 

ktorá obsahuje aj kontrolu ohľadom tbc. Vyžaduje sa nielen rozbor krvi a telových 

sekrétov, ale aj rontgenové snímky hrudníka. Po popísaní snímku domácim 
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lekárom ešte tento je daný na posúdenie odborníkom, ktorého určí Kanadská 

strana. Občanom Slovenska bola táto kontrola pozastavená od roku 2004.  

 
 
  

 
 
c) V poslednej dobe pribudla nová skupina ľudí prichádzajúcich na územie 

Slovenska –utečenci. Ich počet každý rok rastie. Sú z rôznych krajín. Dôvody, 

ktoré ich viedli k opusteniu domova sú rôzne: vojna, hlad, živelné pohromy 

a katastrofy a podobne. Hľadajú bezpečné útočisko ale aj nový domov. Mnohý sa 

totiž už nechcú vrátiť do domovskej krajiny. Väčšina utečencov a žiadateľov 

o azyl pochádza alebo z východných krajín bývalého Sovietskeho zväzu, alebo 

z chudobných krajín tretieho sveta. Tie si nevedia mnohokrát poradiť ani 

s živelnými pohromami a najčastejšie sú zmietané vojnami. Od roku 2000 do roku 

2005 požiadalo o azyl na Slovensku 44752 cudzincov. V roku 2005 bolo najviac 

žiadateľov z nasledujúcich krajín: Rusko – 925, India – 346, Moldavsko – 256, 

Gruzínsko – 227, Čína – 223, Bangladéš – 221, Pakistan – 145, Afganistan – 85, 

Vietnam – 79 a Palestína – 68. Tuberkulóza sa u nich vyskytuje  vo väčšej miere 

ako u pôvodného obyvateľstva na Slovensku. Dokumentuje to nasledovná 

tabuľka: 

 
 

% pacietov cudzieho 
 pôvodu 

< 10%
 10 % to 49 % 
 50 % a viac 

Výskyt TBC u osôb 
cudzieho pôvodu  
v roku 2004 
v európskom regióne  

Andorra:   84 %
Malta:       27 %

  Niet informácií 
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Výskyt tbc u cudzincov – žiadateľov o azyl na Slovensku v rokoch 2001-
2005: 
 

2001 2002 2003 2004 2005 
      Spolu  
   14 cudzincov 

      Spolu  
     12 cudzincov 

      Spolu  
    18cudzincov 

     Spolu 
    19 cudzincov 

     Spolu  
    19 cudzincov 

      Z toho 
 10 utečencov 
 
    6x Afganistan 
    2x India 
    1x Kosovo 
    1x Pakistan 

      Z toho  
    8 utečencov 
 
      4x India 
      1x Afganistan
      1x Maroko 
      1x Nepál 
      1x Juhoslávia

       Z toho  
   12 utečencov 
 
     2x India 
     1x Afganistan 
     2x Pakistan 
     2x Srí Lanka 
     1x Juhoslávia 
     1x Moldavsko 
     1x Bangladeš 
     1x Čečensko 
     1x Somálsko 

       Z toho 
   16 utečencov 
 

7x Čečensko 
3x India 
3x Pakistan 
1x Bangladeš 
1x Čína 
1x Gruzínsko 

     Z toho  
   8 utečencov 
 

1x Bielorusko
1x Angola 
1x Bangladeš
1x Afgansitan
2x Gruzínsko 
2x Pakistan 
1x Čečensko 

 
d) Poslednou skupinou sú cestujúci. Cestovanie sa stalo záujmovou činnosťou pre 

mnohých ľudí nielen na Slovensku ale aj vo všetkých vyspelých krajinách. Lákajú 

nás exotické krajiny. Mnohokrát  si ani neuvedomujeme všetky nebezpečenstvá 

a riziká, ktorým sa vystavujeme. Choroby a medzi nimi aj tuberkulóza patria 

medzi ne. Bolo by žiadúce, aby pred odchodom na takéto miesta sme podnikli 

preventívne kroky na ochranu svojho zdravia i zdravia svojich blízkych.  

 

Aké sú predpoklady i nebezpečenstvá vieme. Vieme, že heslo pre tohtoročný deň 

tuberkulózy bolo zvolené veľmi výstižne. Otázkou je len to, ako sa na situáciu pripravíme. 

Predovšetkým si to od nás pripravuje dodržať preventívne opatrenia u nás doma na 

Slovensku, napomáhať liečbe nových prípadov doma i v zahraničí a dodržať spoločný postup 

s inými krajinami v rámci Európskej Únie pod záštitou WHO. 

 

Zoznam bibliografických odkazov 
1. Global Tuberculosis Control, Surveillance, Planning, Financing. WHO Report 2006. 

Geneva:WHO,2006, 242 s. 
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DIAGNOZA JAKOSCI ZYCIA I STANU ZDROWIA OSOB STARSZYCH 
PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADACH OPIEKUŇCZO-LECZNICZYCH 

Zboina B.1, Pacian A.2 , Król H.1 
1Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach 
2Wyższa szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

 
Słowa kluczowe: Starość. Zdrowie. Jakość życia. Zakłady opiekuńczo-lecznicze. 
 
Wprowadzenie 

Jednym z podmiotów powstałych po wdrożeniu reformy ochrony zdrowia są zakłady 

opiekuńczo-pielęgnacyjne, które poprzez proponowaną opiekę długoterminową wpływają na 

poprawę stanu zdrowia a tym samym mogą kształtować jakość życia osób starszych. 

Uwarunkowania stanu zdrowia osób starszych są złożone i zależne od wielu czynników.   

Z jednej strony warunkuje je tempo naturalnego procesu starzenia, zaś z drugiej 

strony choroby, przebyte urazy, stres. Ocena zdrowia, zwłaszcza osób starszych, oparta na 

danych klinicznych obiektywnych nie jest w stanie wyrazić całego zakresu zależności 

składowych, które wpływają na poczucie zdrowia w indywidualnych przypadkach. 

Postrzeganie zdrowia przez chorego w podeszłym wieku należy więc uzupełnić o jego ocenę 

subiektywną. Tylko taka ocena zdrowia stanowi zadowalający obraz całokształtu stanu 

psychofizycznego, gdyż odzwierciedla subiektywne i obiektywne aspekty zdrowia w osobistej 

percepcji badanego. 

 
Cel pracy 
Diagnoza jakości życia i stanu zdrowia osób starszych przebywających w zakładach 

opiekuńczo-leczniczych . 

 
Materiał i metoda 
Badania poprowadzono na terenie wojew. świętokrzyskiego. Badaną zbiorowość stanowiła 

grupa 243 starszych osób, które przebywały w zakładach opiekuńczo-leczniczych. 

Narzędziem badawczym był międzynarodowy test WHOQOL-Bref, który umożliwia 

otrzymanie profilu jakości życia w zakresie czterech dziedzin. Analizę statystyczną 

przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego Statystica 4.3. 
 
Wyniki 

Przechodząc do analizy materiału empirycznego, należy podkreślić, że jakości życia 

osób starszych nie można utożsamiać tylko z „pomyślnym starzeniem” wolnym od chorób. 

Na tę jakość wpływają zarówno uwarunkowania wynikające z określonych, obiektywnych, 
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mierzalnych warunków socjalnych, ekonomicznych, zdrowotnych jak i uwarunkowania 

subiektywne.  

Analiza oceny zadowolenia z jakości życia, dokonanej przez osoby starsze w 

zakładach opiekuńczo-leczniczych, wykazała średnią arytmetyczną w skali 1-5 na poziomie 

x =3,34; SD=0,86 dla mężczyzn i x =3,61; SD=0,82 dla kobiet. Dowiodła również istotności 

statystycznej na poziomie p<0,001. Otrzymane wyniki świadczyć mogą o dobrym stopniu 

zadowolenia z jakości życia. 

Z dalszych badań wynika, że zdecydowana większość respondentów (52,40 %) jest 

zadowolona z jakości życia w czasie pobytu w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. 

Niezadowolonych w tej grupie badanych jest 13,97 % osób. Natomiast 25,33 % starszych 

osób nie potrafiło określić swojego zadowolenia z jakości życia. Poniższy wykres obrazuje 

rozkład procentowy odpowiedzi, jakich udzielały starsze osoby na temat zadowolenia z 

jakości życia.  

0,44%

13,97%

25,33%

52,40%

7,86%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

b.
niezadowolony

niezadowolony ani tak ani tak  zadowolony  b. 
zadowolony  

Wykres 1 Subiektywna ocena zadowolenia z jakości życia pacjentów przebywających w 

zakładach opiekuńczo-leczniczych 

Ciekawe z punktu widzenia badań może okazać się ustalenie, jakie zmienne mają 

wpływ na zadowolenie osób starszych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Pierwszą 

zmienną poddaną analizie jest wiek. 
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Wykres 2 Zadowolenie z jakości życia a wiek (p=0,18; Vc=0,15; Rs = -0,02) (NS) 
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Wiek badanych nie wpływa istotnie statystycznie na zadowolenie z jakości życia: 

p=0,18 Jednakże obserwuje się pewną tendencję, zmierzającą do zwiększania się odsetka 

osób zadowolonych z jakości życia w przedziale wiekowym powyżej 75 roku życia (22,71%), 

natomiast w badanej grupie wiekowej 60-64 lata występują odpowiedzi b. niezadowolony 

0,44 % i 5,24 % niezadowolonych. Może to mieć związek z tym, że osoby w 

zaawansowanym wieku mają mniejsze oczekiwania i są pogodzone z losem.  

Wysoki odsetek odpowiedzi 25,33% uzyskało stwierdzenie „ani tak ani nie”, zwłaszcza w 

młodszych grupach wiekowych 60-64 lat. 

Zależność zadowolenia z jakości życia a płeć badanych stanowiła kolejny etap 

analiz statystycznych w niniejszej pracy. 

 

0,00%

5,68%
9,61%

12,23%

1,75%0,44%

8,30%

15,72%

40,17%

6,11%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

b.
niezadowolony

niezadowolony ani tak ani tak  zadowolony b.  zadowolony

M
K

 
Wykres 3 Zadowolenie z jakości życia a płeć ( p<0,05; Vc=0,17; Rs=0,15) 

  

Zadowolenie z jakości życia jest zróżnicowane w stopniu statystycznie istotnym 

przez płeć ( p<0,05; Vc=0,17; Rs=0,15), przedstawiony wykres 3 obrazuje dane, w których 

zauważa się, że wśród ogółu badanych osób starszych, kobiety częściej wskazywały na 

zadowolenie z jakości życia (40 % respondentek), niż badani mężczyźni (12,23 % 

respondentów). 

Rozkład procentowy z danych zawartych na poniższym wykresie wskazuje na 

istotność statystyczną między zadowoleniem z jakości życia a stanem cywilnym osób 

starszych, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych. 
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Wykres 4 Zadowolenie z jakości życia a stan cywilny (p<0,05; Vc=0,22) 

 

Zadowolenie z jakości życia wyrażają osoby owdowiałe (23,35 %) oraz 

kawalerowie/panny (13,66 %), natomiast tylko 7,93 % zamężnych/żonatych i 7,05 % 

rozwiedzionych podziela tę opinię.  

Aby pogłębić problem, zbadano funkcjonowanie osób starszych w zakładach 

opiekuńczo-leczniczych w czterech podstawowych dziedzinach.  
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Wykres 5 Zestawienie średnich wartości jakości życia w poszczególnych  

domenach wyrażone w medianach 

Najwyższa średnia ocen przypada na dziedziny środowiskową (Me=13,66) i 

społeczną (Me=13,33). Najmniejsze zaś wartości uzyskało funkcjonowanie fizyczne (Me 

=12,00) i psychiczne (Me=11,33). 
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Z zestawionych danych w tabeli 3.2 wynika, że dziedzina psychologiczna (p<0,001; 

Rs=0,49) i fizyczna (p<0,001; Rs=0,45) uzyskały umiarkowany stopień zależności z jakością 

życia osób starszych. Niski stopień współczynnika korelacji uzyskały dziedziny 

środowiskowa (p<0,001; Rs=36) i społeczna (p<0,001; Rs=0,29). 

Następne zestawienie danych dotyczy podskal dziedzin, wyodrębnionych ze 

względu na wynik korelacji. 

 

Tabela 1 Współczynnik korelacji rang Spearmana pomiędzy zadowoleniem z jakości życia a 

podskalami dziedziny psychologicznej i fizycznej 

Podskale dziedziny psychologicznej N 

Rs 

Spearm

ana 

t(N-2) P 

jak bardzo cieszysz się życiem 227 0,60 11,31 0,001 

Poczucie sensu i znaczenia życia 227 0,45 7,65 0,001 

jak łatwo możesz się skupić 227 0,38 6,24 0,001 

akceptacja swojego wyglądu 227 0,36 5,81 0,001 

zadowolenie z samego siebie 224 0,27 4,25 0,001 

przeżywanie nieprzyjemnych nastrojów 226 -0,37 -6,06 0,001 

Podskale dziedziny fizycznej N 

Rs 

Spearm

ana 

t(N-2) P 

w jakim stopniu czujesz, że ból fizyczny 

ogranicza Ciebie w wykonywaniu czynności  
225 -0,19 -2,91 0,01 

w jakim stopniu prowadzenie normalnego 

codziennego życia zależy od leczenia 
225 -0,23 -3,57 0,001 

czy masz wystarczająco siły i energii do 

prowadzenia normalnego życia 
227 0,41 6,68 0,001 

w jakim stopniu możesz się poruszać 227 0,25 3,81 0,001 

zadowolony jesteś ze swojego snu 227 0,27 4,23 0,001 

zadowolenie z prowadzenia normalnego 

codziennego życia 
227 0,58 10,76 0,001 

zadowolenie ze zdolności do pracy 227 0,33 5,20 0,001 
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Poziom istotności statystycznej współczynnika Rs w dziedzinie psychologicznej i 

fizycznej (tabela 1) wynosi p<0,001 i p<0,01 dla wszystkich podskal. Zależność na poziomie 

umiarkowanym wystąpiła między zadowoleniem z jakości życia i: radością z życia (p<0,001; 

Rs=0,60); poczuciem sensu i znaczenia życia (p<0,001;Rs=0,45); siłą i energią do 

prowadzenia normalnego życia (p<0,001; Rs=0,41) oraz zadowoleniem z prowadzenia 

normalnego codziennego życia (p<0,001; Rs=0,58). Współczynnik RS w dziedzinie fizycznej, 

wykonywanie czynności ograniczone bólem i zależność codziennego życia od leczenia, 

wykazują kierunek ujemny co sugeruje że stan zdrowia i leczenie osób starszych ma wpływ 

na poczucie jakości życia.  

Z prowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość osób starszych, 

przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych województwa świętokrzyskiego 

przyznała, że cierpi z powodu chorób przewlekłych. W grupie 246 badanych, w ocenie 

subiektywnej, 181 osób (72,11% ogółu) zgłaszało różnego typu schorzenia, zaś 55 seniorów 

(21,91%) swoich dolegliwości nie utożsamia z chorobą. Tej oceny stanu zdrowia nie 

potwierdzały oceny obiektywne, dokonane na podstawie analizy dokumentacji medycznej.  

Najczęściej występujące schorzenia o charakterze przewlekłym ilustruje wykres 6. 
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Wykres 6 Rodzaje schorzeń o charakterze przewlekłym w badanej populacji 

 

Badane osoby starsze najczęściej chorują na nadciśnienie, cukrzycę i reumatyzm. 

Częstą przyczyną pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych są również złamania szyjki 

kości udowej. Takim rozpoznaniem legitymowały się głównie kobiety. Uzyskane w 

kwestionariuszu odpowiedzi wskazują również na fakt, że badani podawali zwykle więcej niż 
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jedną chorobę, często zakreślali tylko odpowiedź twierdzącą na pytanie „czy jesteś chory?” 

lub zakreślali „inne”, nie wyliczając swoich licznych schorzeń. Chcąc określić stan zdrowia 

badanej populacji, dokonano obliczenia średniej arytmetycznej z uzyskanych ocen. 

Średnia ocen dotycząca stanu zdrowia, w ocenie subiektywnej, badanej testem 

WHOQOL w skali 1-5, kształtuje się na poziomie x =2,73; SD=1,0 dla mężczyzn i x =2,93; 

SD=1,0 dla kobiet. Świadczy to o niskiej samoocenie stanu zdrowia podopiecznych 

zakładów. Płeć, jako cecha demograficzna, nie wykazuje istotnego statystycznie związku z 

subiektywną oceną stanu zdrowia, chociaż mężczyźni w ocenie swojego zdrowia częściej 

wskazywali odpowiedź: bardzo niezadowolony (5 mężczyzn z grupy 67 osób). W grupie 162 

kobiet, odpowiedź tę wskazało 8 badanych seniorek. 

Zastosowane w badaniach grupowanie według wieku ukazuje, jak w miarę 

przechodzenia od wieku wczesnej do późnej starości, w sposób istotny zmienia się struktura 

ocen. 
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Wykres 7 Subiektywna ocena stanu zdrowia osób starszych, przebywających w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym a wiek (p<0,01; Vc= 0,20). 

 

Przewaga negatywnych wskazań samookreślenia zdrowia widoczna jest wśród 

najstarszych osób badanej populacji. Badani respondenci, w przedziałach wiekowych 

powyżej 75 lat, najliczniej wskazali odpowiedzi oceniające zdrowie jako złe (20,52 %).  

Statystyczna zależność między tymi zmiennymi (p<0,01; Vc=0,20) potwierdza , że wiek jako 

jeden z czynników, wpływa na subiektywną ocenę stanu zdrowia seniorów. 

Współzależności samooceny własnego zdrowia w dziedzinach jakości życia 

uzyskały korelację na poziomie p<0,001 z dziedziną fizyczną, psychologiczną  



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  596

i środowiskową oraz na poziomie p<0,05 z dziedziną społeczną. Współczynnik korelacji 

wynosił od 0,15 do 0,55. Uzyskane wartości współzależności wskazują na umiarkowany 

poziom współczynnika w odniesieniu do dziedziny fizycznej (p<0,001;Rs=0,54). Słabszą 

statystycznie korelację (p<0,05; Rs=0,14) uzyskano z domeną społeczną. Można zatem 

wnosić, że  samoocenę stanu zdrowia u osób starszych implikuje aktywność ruchowa, 

lokomocja, możliwość prowadzenia normalnego, codziennego życia, energia życiowa, 

zadowolenie ze snu i radość z życia. Potwierdzają to wyniki prowadzonych analiz struktury 

wewnętrznej dziedzin: fizycznej i psychologicznej (tabela 2) 

 

Tabela 2 Współczynnik korelacji rang Spearmana pomiędzy zadowoleniem ze stanu zdrowia 

a podskalami dziedziny fizycznej i psychologicznej 

Podskale dziedziny fizycznej N 

Rs 

Spearm

ana 

t(N-2) P 

w jakim stopniu czujesz, że ból fizyczny 

ogranicza Ciebie w wykonywaniu czynności  
225 -0,44 -7,34 0,001 

w jakim stopniu prowadzenie normalnego 

codziennego życia zależy od leczenia 
225 -0,26 -4,07 0,001 

czy masz wystarczająco siły i energii do 

prowadzenia normalnego życia 
227 0,51 8,88 0,001 

w jakim stopniu możesz się poruszać 227 0,49 8,49 0,001 

zadowolony jesteś ze swojego snu 227 0,40 6,55 0,001 

zadowolenie z prowadzenia normalnego 

codziennego życia 
227 0,53 9,33 0,001 

zadowolenie ze zdolności do pracy 227 0,45 7,58 0,001 

Podskale dziedziny psychologicznej N 

Rs 

Spearm

ana 

t(N-2) P 

jak bardzo cieszysz się życiem 227 0,45 7,52 0,001 

Poczucie sensu i znaczenia życia 227 0,27 4,17 0,001 

jak łatwo możesz się skupić 227 0,16 2,49  0,01 

akceptacja swojego wyglądu 227 0,29 4,61 0,001 

zadowolenie z samego siebie 224 0,23 3,53 0,001 

przeżywanie nieprzyjemnych nastrojów 226 -0,30 -4,69 0,001 
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Zmienne niezależne określone w dziedzinach: fizycznej i psychologicznej, które 

potencjalnie wpływają na ocenę stanu zdrowia, wykazują statystyczną zależność na 

poziomie (p<0,001), tylko myślenie, pamięć, koncentracja uzyskały statystyczną zależność 

na poziomie (p<0,01). Współczynnik korelacji wynosił od 0,16 do 0,53 dla grupy osób 

starszych. Należy podkreślić, że główne znaczenie w rankingu zmiennych objaśniających 

zadowolenie ze stanu zdrowia ma czynnik: zadowolenie ze swoich możliwości prowadzenia 

normalnego codziennego życia (p<0,001: Rs=0,53). Wyraźnie wyższe znaczenie ma również 

zadowolenie z „energii życiowej” (p<0,001;Rs=0,51), na trzeciej pozycji zaś znalazła się 

sprawność ruchowa (p<0,001;Rs=0, 49). Zadowolenie z samego siebie (p< 0,001; Rs=0,23) i 

łatwość skupienia się (0,5; Rs=0,16) zajmują niższą pozycję w rankingu samookreślenia 

zdrowia przez respondentów. Z badań wynika, że wyższe współczynniki korelacji należą do 

dziedziny fizycznej. 

Z uzyskanych informacji dotyczących wpływu stanu zdrowia na zadowolenie  

z jakości życia wynika, że podopieczni, przebywający w badanych instytucjach, pomimo 

wyrażanego niezadowolenia ze stanu zdrowia (38,86 %), deklarują zadowolenie z jakości 

swojego życia (52,40 %). Wśród osób zadowolonych ze swojego zdrowia (32,75 %), 

zadowolenie z jakości życia wyraża 23,14 %. Natomiast procentowy udział osób w obu 

badanych kategoriach wynosi odpowiednio 38,86 % w sferze zdrowia i 7,42 % w sferze 

jakości życia. Badania wskazały również na istotną statystycznie dodatnią korelację tych 

cech, co oznacza, że zadowolenie ze stanu zdrowia kształtuje odczuwanie zadowolenia z 

jakości życia. (p<0,001; Vc=0,30; Rs=0,49). 

Wnioski 

• Średnia arytmetyczna ogólnej oceny jakości życia wyniosła =3,34; SD=0,86 dla 

mężczyzn i =3,61; SD=0,82 dla kobiet. Różnica jest istotna na poziomie p<0,001. 

Otrzymane wyniki świadczą o dobrym poziomie zadowolenia z jakości życia. Średnia 

arytmetyczna dotycząca stanu zdrowia w ocenie subiektywnej, kształtuje się na 

niskim poziomie zarówno dla mężczyzn =2,73 SD=1,0 jak i kobiet =2,93 SD=1,0, nie 

wykazuje istotności statystycznej względem płci. 

• Zdrowie osób starszych jest istotnym statystycznie czynnikiem kształtującym 

zadowolenie z jakości życia. W grupie osób zadowolonych ze swojego zdrowia 

(32,75%), odsetek zadowolonych seniorów z jakości swojego życia wyniósł 23,14 %. 

Natomiast w grupie niezadowolonych ze stanu zdrowia, co trzecia osoba wyrażała 

niezadowolenie ze swojej jakości życia, a tylko co piąta była z niej zadowolona.  

• Ważnym wyznacznikiem zdrowia dla osób starszych w zakładach opiekuńczo-

pielęgnacyjnych jest: zadowolenie ze swoich możliwości prowadzenia normalnego 

życia, posiadanie siły i „energii życiowej”, sprawność ruchowa i zadowolenie z 

samego siebie. 
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• ból dość mocno ogranicza osoby starsze w zaspakajaniu swoich potrzeb, powodując 

niezadowolenie z możliwości prowadzenia normalnego codziennego życia. Tylko 

7,36 % badanych nie zgłaszało ograniczeń wywołanych bólem   
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Summary  

Towards youths, information about negative health measure such as morbidity, 

sickness, death-rate and mortality are low and inform in incomplete way about state of young 

people’s health. That is the reason why in presented elaboration there were used subjective 

measures gathered from inquiry research. It ought to be marked that in last years there has 

been pointed out special attention to use, in health valuation, subjective measures [WHO, 

Copenhagen 1996]. It is emphasized that this treatment is particularly useful for youths’ 

health estimation because it allows to describe health and frame of mind in the view of 

youths themselves. There is connection between health self-grade, satisfaction of life and 

taking many risky behaviours. 

State of health of adolescents from the Swietokrzyskie Region (Poland) are discussed 

in this work. For necessity of elaboration  as well as to prevent research results, inquiry data, 

concerned with subjective measures, were called subjective health, and data originate from 

research carried on 18 years old within prophylactic medical examination, were called 

objective health. 

The analysis carried out led to the following conclusions: 

1. Youths decelerated that often in past 6 months felt the following indispositions: 

headaches, stomachs, pain in shoulders, tiredness, bad mood, difficulties in falling 

asleep, difficulties in breathing connected with feeling stress several times a week. 

Alarming it is, that 58,9 % of examined take medicines; girls more often than boys. 

The most frequent there are taken antibiotics, analgesic medicines, antiallergic 

medicines. 

2. Among whole examined, 26,6 % reported occurrence of difficulties in school, more 

often it was boys’ opinion than girls. Among difficulties in school, pupils the most 

frequent named problems with learning, problems with concentration and 

communication. 

3. Trenchant majority (73,1 %) of youths believed that they are healthy and very healthy. 

Only 8,6 % of inquired estimated that their health is in bad condition. Boys positively 

better perceive their health, they thought ,often than girls, that their health is in very 

good condition. There is divergence between estimation of youths’ health by 

themselves and disorders submitted earlier. 
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4. Adolescents suffer from numerous health disorders, some of them typical ones and 

others not. The most common disorders are: motor system disorders 

(spondylopathy), dental decay, vision and hearing defects, obesity, neuroses, 

allergies, heart action disorders. 

5. With respect to the youth lifestyle, a significant influence of negative health 

behaviours such as: poor nutrition, minor physical activity, smoking, alcohol abuse, 

stress-related drug taking, aggression increase in interpersonal contacts has been 

observed.  

6. It is very important to organize free time of students who are much neglected in the 

current system creating institutions for young people offering help and support in 

personal development which would take the specifity of adolescence in to account is 

a prioryty for local communities. 

 
Keys of words: Auxology. Health. 

 

Health condition of Adolescents from Poland  

 

1. Introduction 
As regards adolescents, little data on health indicators such as morbidity, sickness, 

death-rate and mortality is available, thus giving an incomplete picture of young people’s 

health. That is the reason why the presented study takes advantage of subjective indicators 

obtained by the authors from adolescents. It has to be pointed out that in the past few  years 

special attention has been given to the use of subjective indicators in health evaluation 

[1,2,3]. It is emphasized that this handling is particularly useful for youths’ health evaluation 

because it allows for the description of health and disposition as perceived by adolescents 

themselves. There is a connection between health self-assessment, satisfaction of life and 

taking many risky behaviours.[,4,5,6,7,8,9,10]. 

The aim of this study was to diagnose subjective health, satisfaction of life as well as 

health-promoting and health-risky behaviours in adolescents at the final stage of their 

adolescence (age of 18). 

 
2. Method and materials 

An analysis was carried out of health condition of adolescents whose childhood was 

in the 1980s, i.e. a period of economic crisis in Poland, and school age in the 1990s and the 

beginning of the 21st century, i.e. a period of significant changes in children and adolescents' 

healthcare.The study accounts for an approach that allows for knowing health condition 

assessment made by adolescents themselves. They made the assessment under a 
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programme of preventive medical examinations at the age of 18. Data collected by a 

questionnaire and concerning subjective indices was termed "subjective health". 

Out of an original group of more than one thousand newborns (1053), only 428 

individuals, including 172 boys and 256 girls, were examined before they attained the age of 

18. In the period of 1992-2000, the subjects attended primary schools in Kielce and nearby 

villages, in 2000-2004, the subjects attended secondary schools of different types, including 

upper secondary schools of general education, technical secondary schools, upper 

secondary schools of general and vocational education and basic vocational schools in 

Kielce and in the Świętokrzyskie Province. 

 
3. Study results 
"Subjective health" 

As evident from an analysis of the data presented in Table 1, the results of the 

authors' own study confirm a prevailing high percentage of injuries suffered by adolescents 

(46.8%) (p<0.001), wherein boys suffer from injuries and are involved in accidents much 

more frequently than girls (43.9% and 23.9%, respectively), and such incidents usually 

occurred at school (including a sports hall or playing field) or home (including yard). 

According to the study carried out in 2004 [National Statistical Office 2005] on 

population's health condition, adolescents aged 15-19 are very often troubled by allergies 

and allergy-based asthma. In the authors' study, adolescents mentioned such allergic factors 

as dust (mites), plant and tree pollen, mould, cosmetics, animal fur, metals, animal protein, 

citrus and small drupaceous fruits. 

Adolescents declared that they had often felt the following indispositions in past 6 

months: headaches, stomachaches, shoulders pains, fatigue, bad mood, sleep onset 

difficulties, breathing difficulties connected with the feeling of stress several times a week. 

More than 1/3 adolescents felt fatigued and anxious (38.2 % and 36.3 %, respectively), 

29.2% complained about bad mood, 21.0 % had headaches, 19.6 % sleep onset difficulties, 

12.3 % anxiety (p<0.001). What is alarming is that 39.8 % of them felt more than one 

ailments at a time a few times a week. 

According to the World Health Organisation, smoking is the most serious health risk 

factor, and the European Strategy for Children and Adolescents' Health Promotion points to a 

necessity of preventive measures to take in this field, all the more that the majority of 

smokers take up smoking in their teenage years [8, 9, 10,11,12]. Out of the students included 

in the study, 81.0% admitted that they had tried smoking. It is true that more boys (82.6 %) 

than girls (78.7 %) (p<0.001) had already started smoking. Almost one fourth of adolescents 

(24.8%) smoke every day; boys slightly more often (26.8 %) than girls (22.5 %). Out of 
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60.3% non-smoking adolescents, boys make up a smaller percentage (56.2 %) than girls 

(63.3 %) (p<0.001) (Table 3). 

In the authors' study, two questions were taken into consideration to assess students' 

functioning in and adjustment to psychosocial school environment: "Do you have any 

difficulties at school?" "What are they, if any?" and "Should you have some problems or 

difficulties you would like to talk about, would you rather discuss them with a psychologist or 

a doctor? Out of the total number of subjects, 26.6 % communicated problems at school, with 

more boys being of that opinion (26.3 %) than girls (17.2 %). The difficulties most often 

reported were learning difficulties (15.1 %), concentration difficulties (5.5 %), communication 

difficulties (3.6 %), and they blame injuries as the primary reason for school difficulties (Table 

4) (p<0.01). It is perplexing that as few as 9.8 % (11.7 % of girls and 7 % of boys) would like 

to talk about their problems with a psychologist, and very few of them, i.e. 2.1% would turn to 

a doctor for assistance in solving a school problem. An analysis of the data reveals a difficult 

situation of adolescents who on one hand feel uneasy participating in school social life, and 

on the other hand are "most withdrawn" when it comes to seeking assistance to solve their 

problems [13,14,15]. 

The adolescents under research were asked a question: "Do you think your health is 

very good, good, rather poor or poor?". A vast majority (73,1%) of adolescents believed that 

they were healthy and very healthy. Only 8,6 % of the inquired group assessed their health 

as bad. Boys perceived their health considerably better than girls, they thought, more often 

than girls, that they were in very good health (29.7 % and 15.2 %, respectively) (p<0.001). 

Whereas girls believed that their heath was "rather poor" twice as often as boys did (24.7 % 

and 10.1%) (p<0.001). And the grade "poor" was given by girls four times as often as by 

boys (Table 5). 

 
4. Conclusions  

The following conclusions result form the analysis performed: 

1.Adolescents declared that they had often felt the following indispositions in past 6 

months: headaches, stomachaches, shoulders pains, fatigue, bad mood, sleep onset 

difficulties, breathing difficulties connected with the feeling of stress several times a week. 

What is alarming is that 58,9 % of them take medication; girls more often than boys. Most 

frequently, they take antibiotics, analgesic medicines, anti-allergic medicines. 

2. Among the entire examined population, 26,6 % reported the occurrence of school 

difficulties, more often it was the case with boys than girls. As regards school difficulties, 

pupils most frequent pointed to learning difficulties, concentration difficulties and 

communication difficulties. 
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3. A vast majority (73,1 %) of adolescents believed that they were healthy and very 

healthy. Only 8,6 % of the inquired group assessed their health as bad. Boys perceived their 

health considerably better than girls, they thought, more often than girls, that they were in 

very good health. There is a discrepancy between assessment of adolescents' health by 

themselves and data on health disorders submitted earlier. 

4. Adolescents suffer from numerous health disorders, some of them being typical ones 

and others not. The most common disorders are: motor system disorders (spondylopathy), 

dental decay, vision and hearing defects, obesity, neuroses, allergies, heart function 

disorders. 

5. With respect to youth lifestyle, a significant influence of health-affecting behaviours 

such as: poor nutrition, inadequate physical activity, smoking, alcohol abuse, taking stress-

related medication, rise in interpersonal aggression have been observed. 

6. It is very important to organize free time of students who are much neglected in the 

current system creating institutions for young people offering help and support in personal 

development which would take the specifity of adolescence in to account is a prioryty for 

local communities. 

It should be noticed that risk factors affecting the development and health of a population 

at a developmental age accumulate and have long-term and negative effects that last up to 

the adulthood. That is why taking care of children and adolescents is an investment for the 

future. 

Table 1 Diseases and injuries most often referred to by adolescents that they  
suffered while attending secondary schools. 

Disease Boys Girls Total*** 
Viral infections - common cold, influenza 23.9 59.8 45.6 
Injuries requiring medical health  43.9 23.9 46.8 
Allergies and accompanying episodes of 
bronchial asthma 

22.8 22.3 19.8 

Urinary and sexual system diseases 10.3 22.8 16.9 
Emergencies requiring a surgical procedure, i.e. 
appendicitis 

9.6 7.3 6.7 

Children infectious diseases (smallpox, mumps, 
rubella, pertussis, measles) 

9.3 12.6 7.7 

Circulatory system diseases - arterial 
hypertension  

8.5 5.5 4.4 

***p<0.001 
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Table 2 Occurrence of certain disorders and emotional conditions recurring a few times in 
a week in the last 6 months as indicated by adolescents 

Disorder Boys Girls Total*** 
Fatigue 41.3 57.2 38.2 
Nervousness 32.8 53.6 36.3 
Bad mood 21.8 43.9 29.2 
Headaches 7.2 30.6 21.0 
Sleep onset difficulties 10.5 22.8 19.6 
Anxiety 5.3 21.3 12.3 
Backaches 8.1 12.9 11.9 
Stomachaches 3.3 11.8 9.3 
Breathlessness episodes 6.9 10.6 6.2 
A few simultaneous ailments 19.8 51.3 39.8 

 ***p<0.001 

Table 3 Tobacco (cigarettes) smoking by the subjects 
Comments concerning smoking Boys Girls Total 
Ever smoked 
cigarettes? 

Yes 
No 

82.6 
17.4 

78.7 
21.3 

81.9*** 
18.1 

Smoke now: 
Every day 
At least once a week: 
Occasionally: 
Non-smokers:  

 
26.8 
12.5 
4.5 
36.2 

 
22.5 
8.3 
5.9 
63.3 

*** 
24.8 
9.7 
5.2 
60.3 

 p<0.001 

Table 4 The most frequent difficulties at school in the subjects' opinion 
The most frequent difficulties at school Boys 

% 
Girls 
% 

Total 
% 

Learning difficulties 9.1 16.1 15.1 
Concentration difficulties 6.5 5.1 5.5 
Communication difficulties 1.6 2.3 3.6 
Injuries - 2.8 2.4 
No difficulties communicated  82.8 73.7 77.4 
  p<0.01 

Table 5 Self-assessment of health condition by the subjects 
Self-assessment grades Boys 

% 
Girls 
% 

Total 
% 

Very good 29.7 15.2 21.0 
Good 58.0 50.0 52.1 
Rather poor 10.1 24.7 18.3 
Poor 2.2 10.1 8.6 
 p<0.01 
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GLOBALIZACJA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA A NOWE FORMY TERRORYZMU. 
BIOTERRORYZM I EKOTERRORYZM 

Skawińska M. 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego 

Akademia Świętokrzyska w Kielcach 
 

Świat współczesny i jego specyfika wyznaczona jest przez proces globalizacji. Ma 

ona nie tylko charakter międzynarodowy, ale i lokalny. Świat globalny to nie tylko wspólne 

działania, wartości i światopoglądy, ale  to także miejsce tworzenia się odrębnych regionów, 

ruchów lokalnych, etnicznych czy fundamentalnych. Tożsamość narodowa, etniczna czy 

religijna i sposób jej konstruowania także ulega globalizacji [http://www3.uj.edu.pl ] 

 Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia charakteryzowały się 

dużym nasileniem procesów: globalizacji i regionalizacji. Wpłynęły one na życie 

gospodarcze, polityczne i społeczne we wszystkich krajach i regionach świata. Wielość 

definicji w literaturze nie pozwala na ich szersze przedstawienie, a tylko na wskazanie 

niektórych najczęściej pojawiających się w nich elementów. Są to kompresja czasu i 

przestrzeni, erozja granic i zniesienie barier geograficznych, swobodny przepływ towarów, 

usług i kapitału, inwestycji, technologii i informacji, rozciąganie działalności ekonomicznej 

pond granice przyspieszenie globalnych interakcji, intensyfikacja powiązań 

międzynarodowych czy pogłębienie współzależności. Z jednej strony globalizacja jest 

wyzwaniem dla świata, z drugiej wielkim zagrożeniem. 

 Niszcząc granice  gospodarcze, polityczne i geograficzne globalizacja niszczy funkcje 

państwa i je ogranicza. Powoduje to wyzwolenie się rynku, który wyzwala się spod kontroli 

państwa, które było dotychczas dla niego suwerenem. Ponadnarodowe organizacje, 

zrzeszenia i korporacje zyskują nowe role i stają się głównymi beneficjentami i podmiotami 

globalizacji [Szymański, 2001, s.12; Szpringer, 2006, s. 9]  

Integracje regionalne przeobrażają obecne uwarunkowania rozwoju w takim stopniu, 

iż zasadniczo zmieniają podstawy warunkujące pomyślność ludzi i krajów. Z jednej strony 

wzrasta bezrobocie przy  postępującej eksplozji demograficzna, z drugiej narasta deficyt 

zasobów naturalnych. Wielkie migracje z powodów ekonomicznych powodują groźne 

napięcie międzypaństwowe. Jesteśmy na etapie tworzenia cywilizacji informacyjnej czyli 

opartej na wiedzy, która nie tylko jest obecnie bogactwem, które jest odnawialne, ale przede 

wszystkim samo się wytwarza. Jest ona  jednym z podstawowych problemów społeczności 

opóźnionych w rozwoju, który  wzmacnia aktywność patologiczną i przyczynia się do wzrostu 

zagrożenia wojną. Narastają wewnętrzne konflikty podsycane frustrującymi oczekiwaniami, 

brakiem sprawiedliwości oraz narastającym napięciem społecznym a broń masowej zagłady 

ulega proliferacji co potęguje zagrożenie. Rodzą się kwestie społeczne, które godzą w 
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możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb znacznej części społeczeństwa. 

Dramatycznie wzrasta nielegalna gospodarka, handel dziećmi, handel organami ludzkimi, 

narkobiznes, handel bronią, nielegalna imigracja, seksturystyka, niedożywienie, patologie 

społeczne, terroryzm itp., jako jedyne możliwe sposoby rozwiązywania problemów w skali 

nie tylko rodziny, środowiska lokalnego i zawodowego, ale w skali ogólnopaństwowej i w 

coraz większym stopniu, również międzynarodowej [Danecki, 1998, s. 109-121]. Zatem 

najważniejsze zmiany jakościowe we współczesnym świecie to przede wszystkim nowy etap 

postępu technicznego, przeobrażenia w mikrotechnice, mikrobiologii, informatyce, 

telekomunikacji, genetyce i nowa rola kapitału intelektualnego, zmiany w uwarunkowaniach 

ekonomicznych, gospodarczych i politycznych. Kapitalizm stracił tak naprawdę swojego 

największego konkurenta zarówno w ideologii, jak i praktyce – socjalizm i komunizm, które 

przez ponad 130 lat wpływały na przekształcenia i zdolności adaptacyjne samego 

kapitalizmu [ Szymański, 2001, s. 10]. 

Czy zmiany te znamionują  jak twierdzi F .Fukuyama „koniec historii”, czy jak twierdzi 

S. Huntington „zderzenie cywilizacji”?93 Obecnie ideologie zastąpione zostały przez 

antagonizmy między cywilizacjami. Główne modele rozwoju politycznego i ekonomicznego, 

każdy krąg cywilizacyjny kreuje odrębnie. Najważniejsze sprawy, które rozgrywają się na 

arenie międzynarodowej dotyczą różnić cywilizacyjnych i z nich wynikają. Różnice 

cywilizacyjne dotyczą odmiennych wizji człowieka, społeczeństwa, moralności i religii, 

języka, tradycji, wolności czy równości. S. Huntington wymienia siedem współczesnych 

cywilizacji na świecie: chińską, japońską, hinduistyczną, islamską, zachodnią, prawosławną i 

latynoamerykańską. Wspomina jeszcze jedną, ósmą,, ale raczej hipotetycznie, o cywilizacji 

afrykańskiej. Przyp. – M.S. 

Na tym tle rodzi się przemoc, przemoc która ma charakter międzynarodowy. Jeżeli 

słabsi nie mogą żadnym ze znanych sobie sposobów narzucić własnej woli silniejszym, w 

celu jej przeprowadzenia stosują przemoc. Jest to terroryzm, który bywa często odpowiedzią 

na terror [Kaczmarek, 2001, s. 27-48; Szpringer, 2004, s.30]. Między terrorem a terroryzmem 

jedną z różnic jest „odwrócenie proporcji między siłą a zastraszaniem.” [Bernard, 1978,  

s. 22].  

Współcześnie przez pojęcie „terroryzm” rozumiemy działanie eksternistycznych grup 

lub organizacji, które przez groźbę użycia siły lub jej użycie, dążą do realizacji określonych 

                                                 
93 Francis Fukuyama jest amerykańskim filozofem i politologiem. Obecnie jest doradcą prezydenta Busha do 
spraw bioetyki. W 1989 r., w czasopiśmie „National Interest” ukazał się jego artykuł zatytułowany „Koniec 
historii?”, który stał się podstawą książki o tym samym tytule, w której przedstawił swoją kontrowersyjną teorię 
„końca świata”. S. Huntington, politolog i socjolog na łamach „Foreign Affairs” opublikował artykuł pod tytułem 
“Zderzenie cywilizacji?”, w którym przedstawił swoją tezę nt. wymiaru kształtowania się współczesnej polityki 
globalnej.93 Zgodnie z nią głównym i najniebezpieczniejszym wymiarem polityki globalnej będzie konflikt między 
grupami należącymi do różnych cywilizacji. Tezę tę, która wzbudziła wiele różnych opinii, rozwinął w książce o 
tym samym tytule, ale bez znaku zapytania.  
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celów. Natomiast na gruncie prawnym jest nierozerwalnie związane z innymi przestępstwami 

prawa międzynarodowego, do których zalicza się np. handel żywym towarem, fałszowanie 

pieniędzy czy nielegalny handel narkotykami i substancjami psychotropowymi [Skawińska, 

2004, s. 22-26]. Z drugiej strony terroryzm rozumiany jako przemoc słabszych wobec 

silniejszych, jest pewnego rodzaju zjawiskiem społecznym o symptomach patologicznych. 

Jest procesem społecznym i politycznym, bardzo dynamicznym, podlegającym prawu 

rozwoju, doskonalonym przez fanatyczne umysły hołdujące filozofii strachu.  

 W epoce globalizacji, postępu technicznego i nowych wynalazków  naukowych, 

terroryści szukają skutecznych sposobów siania przerażenia, nagłaśniania spraw o które 

walczą oraz zwiększenia swej siły negocjacyjnej [Chorośnicki, 2002, s. 92]. Zatem nie dziwi 

fakt, że w ostatnich latach, zjawiskiem które budzi szczególne zaniepokojenie jest tzw. 

superterroryzm, w którym wykorzystane mogą być środki masowej zagłady, jak broń 

biologiczna, chemiczna, radiologiczna czy nuklearna. Bioterroryzm jest wykorzystaniem w 

atakach terrorystycznych broni biologicznej. Np. bakterie wąglika, dżumy, ospy itp. mogą 

stać się najbardziej śmiercionośnymi bakteriami i wirusami na świecie. Podobnie z toksynami  

np. jadu kiełbasianego. Toksyny w odróżnieniu do wirusów i bakterii są nieożywionymi 

substancjami wytwarzanymi przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta. Na mocy 

Konwencji o Broni Biologicznej z 1972 zalicza się je do broni biologicznej [ Bolechów, 2003, 

s. 505 ].  

Broń biologiczna ma wiele zalet jako środek wykorzystywany w zamachach 

terrorystycznych. Po pierwsze jest tania, po drugie bardzo skuteczna, po trzecie trudna do 

wykrycia, po czwarte łatwa w produkcji, po piąte materiał biologiczny łatwo się przechowuje i 

ukrywa, po szóste charakteryzuje ją masowy zasięg rażenia. Na podstawie analizy 

przeprowadzonej w 1969 roku przez  ekspertów dla USA obliczono, ze koszt wywołania tych 

samych strat w ludności cywilnej przy użyciu broni konwencjonalnej wynosi 2 000 tys.$ na 1 

km2; nuklearnej 800$ na 1km2; chemicznej ok. 600$ na 1km2; biologicznej 1$ na 1km2. 
Celem ataku terrorystycznego stają się: zwierzęta hodowlane, uprawy roślinne, żywność, 

środowisko: ekosystem wodny, woda pitna [ Spiers,  1996, s. 262]. 

Najbardziej znane obecnie czynniki chorobotwórcze to: bakteria wąglika ( anthrax) i 

Aflatoksyna i Mycotoksina, toksyna botulinowa  (jad kiełbasiany), rycyna [M. Chorośnicki, 

2002, s. 97].  

Bakteria wąglika (anthrax), jest chorobą endemiczną w wielu częściach świata. Jej 

średnia ilość zarodników (od 8 tys. do 20 tys.) powodująca śmiertelność. Zarodniki te są  

bardzo trwałe i mogą pozostać żywe przez wiele lat w wodzie lub ziemi. Mogą być one 

rozproszone nad miastami lub innym celem. Początkowej faza choroby jest  łatwa do 

wykrycia i leczenia. Na początku symptomy podobne są do objawów wirusa grypy. W tym 

czasie wąglik jest uśpiony na kilka dni. Druga faza jest prawie zawsze śmiertelna - powoduje 
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to duża liczba toksyn, które namnożyły się w ciele zarażonego. Bakteria powoduje choroby 

płuc, które powodują śmierć u 95 % zarażonych w ciągu 7 dni. Tylko 8 gramów dobrze 

rozprzestrzenionej bakterii może spowodować ogromne ofiary na terytorium jednej mili 

kwadratowej [Spiers, 1996, s.263]. Kultury anthraxu można znaleźć w laboratoriach, 

niektórych szpitalach oraz na obszarach gdzie hoduje się bydło. Bakteriologiczne środki jak 

np. wąglik mogą być z łatwością uprawiane, a technologia i procesy ich produkcji są dobrze 

udokumentowane i powszechnie dostępne. Proces fermentacji dla wąglika jest krótszy niż 96 

godzin. Dlatego też dziesiątki kilogramów wąglika mogą być wyprodukowane jako ciecz 

przeźroczysta lub proszek w ciągu kilku tygodni. [ Spirrs, tamże]  

 Aflatoksyna i Mycotoxin znajdują się w uprawach (np. orzeszków ziemnych). Toksyny 

te niszczą system odpornościowy u zwierząt. W długim okresie działania powodują raka u 

ludzi. Surowce do produkcji tych środków nie są trudne do pozyskania. 

 Natomiast toksyna botulinowa (jad kiełbasiany), otrzymywana jest  z Clostridum 

Botulinum. To bakteria, którą można znaleźć niemal wszędzie. Może ona przetrwać przez 

długi czas w jedzeniu jeśli nie jest ono wystawiane na powietrze. Ludzie najczęściej zarażają 

się nią wskutek spożycia zarażonego jedzenia. Objawy choroby to halucynacje, suchość w 

ustach, trudności w przełykaniu i mówieniu, paraliż, zatrzymanie oddechu i śmierć. Jedną z 

mutacji jest botulinowa toksyna, która jest najbardziej niebezpieczna dla człowieka. Jej 

zarażenie następuje przez spożycie produktów spożywczych, w których się znajduje. 

Clostridium Botulinum może zostać skradziony przez terrorystów z medycznych laboratoriów 

albo nawet kupiony. Produkcja środków z posiadanych czynników nie jest trudna dla osób 

mających doświadczenie w mikrobiologii, patologii, meteorologii, itp.  

Z kolei rycyna jest jedną z najbardziej toksycznych, naturalnych substancji, którą 

otrzymuje się z bobu. Podczas jej wdychania,  mniej niż miligram powoduje śmierć [ M. 

Chorośnicki, tamże, s.97].  Rycyna była przyczyną śmierci to bułgarskiego dysydenta 

Georgia Markowa w Londynie. Toksynę wstrzyknął mu agent przez ukłucie ciała czubkiem 

parasola [ Sifakis, 1994, s. 135].  

Zatem skuteczne użycie i rozproszenie środka wydaje się najskuteczniejsze. W tym 

zakresie terroryści mogą także wykorzystywać systemy klimatyzacyjne w zamkniętych 

pomieszczeniach statków, samolotów lub samochodów. Albo rozpraszać je bezpośrednio w 

powietrzu (np. sekta Najwyższa Prawda posiadała helikopter). 

Zatem biologiczny atak jest uważany  za bardziej prawdopodobny   niż atak nuklearny 

i bardziej śmiercionośny, niż atak chemiczny.    

Z kolei ekoterroryzm, określany również mianem terroryzmu środowiskowego lub 

ekologicznego, jest nową formą terroryzmu w globalizującym się świecie. Głównym jego 

celem i środkiem jest zastraszenia poprzez spowodowanie niekorzystnych zmian w 

środowisku naturalnym [ Ozimek, 1994, s. 124]. Ochrona środowiska i zdrowie publiczne jest 
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instytucją społeczną, i ważnym obecnie obszarem działania każdego państwa, które powinno 

zagwarantować swoim obywatelom poczucie bezpieczeństwa ekologicznego. 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, degradacja środowiska pociąga za sobą coraz 

bardziej dramatyczne skutki w postaci m.in. skażenia środowiska i obniżania się przeciętnej 

długości życia człowieka. Dlatego tak ważne staje się stworzenie dobrze funkcjonującego 

systemu ochrony środowiska na szczeblu nie tylko poszczególnych państw, ale i regionów 

europejskich, i całego świata.    

Dla ekoterrorystów celami ich działania stają się przede wszystkim instalacje 

przemysłu naftowego. Wyciek ropy naftowej spowodowany uszkodzeniem rurociągów, 

rafinerii, szybów naftowych czy tankowców zanieczyszcza glebę, wodę, wywołuje pożary, 

które zatruwają powietrze. Na liście państw uprawiających tzw. ekoterroryzm państwowy 

znalazły się współcześnie Kuwejt, Izrael, Iran, Irak czy Liban [ Ozimek, tamże, s. 127 ].  

W przeszłości także grupy terrorystyczne (w latach 80-tych ubiegłego stulecia) 

prowadziły podobne akcje. Dla przykładu w 1981 IRA topiąc brytyjski statek spowodowała 

zanieczyszczenia miałem węglowym wybrzeże Anglii i Irlandii; w 1985 terroryści z Cellules 

Communistes Combattantes wysadziły w kilku miejscach jednocześnie  rurociąg NATO; w 

1987 ETA zbombardowała zakłady petrochemiczne w Hiszpanii. Ekoterroryści mogą 

zaatakować  także inne instalacje infrastruktury przemysłowej dostarczające np. gaz czy  

wodę [ Chorośnicki, tamże, s. 104-105 ]. 

W tym miejscu należy wspomnieć także o grupach eksternistycznych ekologów, 

którzy chcąc zwrócić opinię światową na zagrożenia albo  dokonują zniszczeń albo niszczą 

urządzenia zagrażające środowisku naturalnemu. Ekoterroryzm zwany jest także ekotażem, 

czyli małym sabotażem. Sabotaż ten polega na potajemnym niszczeniu różnych urządzeń i 

maszyn budowlanych czy też tzw. spajkowaniiu, czyli obijanie gwoździami drzewa w taki 

sposób, aby nie można było go ściąć piłą mechaniczną [Chorośnicki, tamże ].  

Terroryzm w jakiejkolwiek formie, postrzegany jest jako rodzaj „krzywego zwierciadła 

świata.” Odbija on wewnętrzne sprzeczności polityki, ekonomii czy kultury. Odzwierciedla 

konflikty i antagonizmy, niezaspokojone potrzeby oczekiwania i pragnienia poszczególnych 

grup, państw, narodowości. Jest on swoistym zwierciadłem, które nie tylko odbija świat 

rzeczywisty, ale również nasze oczekiwania wobec tego świata [ Bolechów, tamże , s. 485-

486 ].  

Na szczęście dla ludzkości nie dokonano jeszcze zamachu masowego z użyciem 

broni biologicznej. Na razie, terroryści preferują broń konwencjonalną. Wiąże się to z faktem, 

że mimo wspomnianych zalet pojawia się strach związany z produkcją, przechowywaniem i 

użyciem śródków biologicznych. Zatem produkcja i zastosowanie broni biologicznej nie jest 

takie proste i niesie ze sobą ogromne ryzyko. Poza tym, terrorystów może odstręczać od 

skorzystania z broni biologicznej, silniejszy niż w przypadku zastosowania jakiekolwiek innej, 
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głęboko zakorzeniony w naszej psychice strach przed zarazą. Ważne są także moralne 

opory i lęk przed samozakażeniem. Należy pamiętać, że użyta broń biologiczna zaczyna żyć 

swoim własnym życiem i może być źródłem niespodziewanego ataku również na 

społeczność, którą terroryści chcą ochronić [ Bolechów, tamże, s. 506].  

Współczesny terroryzm jest zjawiskiem bardzo złożonym i wielopłaszczyznowym. 

Jako obszar badawczy oznacza się specyfiką wymagającą podejścia interdyscyplinarnego. 

Obecnie w zrozumieniu jego istoty i znalezieniu najlepszych form walki z nim,  ważne są 

nauki takie jak np.: socjologia, politologia, prawo międzynarodowe, międzynarodowe 

stosunki polityczne, kryminologia i psychiatria, ale ważna staje się medycyna, mikrobiologia , 

ochrona środowiska i profilaktyka. Uwzględniając historyczne zmiany terroryzmu należy 

zauważyć, że istota terroryzmu – przemoc i strach  -  pozostała taka sama, natomiast wraz z 

rozwojem cywilizacji uległy zmianie jego formy. Zmieniają się motywacje, zmienia się taktyka 

współczesnego terroryzmu. Rozwojowi nowych jego form sprzyjają rosnące procesy 

społeczne, które zachodzą we współczesnym świecie niemal równolegle. Jest to poczucie 

alienacji, które coraz częściej pojawia się w globalizujących się społeczeństwach 

rozwiniętych czy wzrost deprywacji w społeczeństwach biednych. Pojawia się lęk przed 

szybko zmieniającym się światem, jego nowymi wyzwaniami i realiami. Zderzenie cywilizacji, 

zderzenie kultur, problemy ekonomiczne i ekologiczne będą rodziły coraz większy lęk i 

obawę przed tym, co przyniesie jutro. Czynnikiem, który wpływa na rozwój i globalizację 

terroryzmu jest także postęp naukowo-techniczny. Terroryści mają dostęp do 

najnowocześniejszej broni (włącznie z możliwością zdobycia i zastosowania broni masowego 

rażenia, zarówno nuklearnej, biologicznej, jak i chemicznej), maszynowej czy rakietowej, 

łatwy dostęp do materiałów wybuchowych (sterowanych zapalnikami czasowymi czy poprzez 

wykorzystanie fal radiowych). Dzięki nowoczesnym środkom komunikacji, terroryści 

swobodnie poruszają się po świecie i mogą uderzy w dowolnym miejscu. Poza tym dzięki 

nowoczesnym systemom komunikacji i informacji (Internet) zapewniają sobie szybkie 

dotarcie do każdego miejsca. Ponadto różnego rodzaju środki łączności (telefon komórkowy) 

gwarantują każdemu z nich możliwości porozumiewania się. Czynniki te ułatwiaj  znacznie 

przygotowanie i przeprowadzenie zamachów terrorystycznych, a często przedostanie się do 

kraju, gdzie można  schronić się przed wymiarem sprawiedliwości [Skawińska, 2004, s. 118-

119]. 

Brak jednolitego i powszechnie obowiązującego systemu prawno-międzynarodowego 

i stworzenie na jego podstawie prawa wewnętrznego w każdym państwie dotyczącego 

przestępstwa „terroryzm”, nie zawsze jest  powoduje zgodną współpracę państw w zakresie 

zwalczania terroryzmu. A bezopornym faktem w XX i XXI w. jest wzajemne przenikanie się 

terroryzmu i świata  przestępczego. Np. w XIX w. nie do pomyślenia był sojusz terrorystów z 
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gangsterami. Obecnie w ramach narkoterroryzmu, terroryści pozyskują pieniądze na swoją 

działalność.  

Bezpieczeństwo na całym świecie staje się drogim i poszukiwanym towarem. Wśród 

największych zagrożeń dla Europy w najbliższych 10 latach zarówno Europejczycy, jak i 

amerykanie wymieniają międzynarodowy terroryzm. Taki pogląd deklaruje 70 % badanych 

Europejczyków i 70% Amerykanów [Transplantic Trends 2003]. 

Powstaje także pytanie: czy współczesne media przyczyniają się do propagowania 

idei i poglądów głoszonych przez terrorystów? Czy media kreują wizerunek współczesnego 

terroryzmu, czy poszczególnych grup terrorystycznych? Czy mamy współcześnie do 

czynienia z medialnym terroryzmem jako nową formą komunikacji międzyludzkiej? Media 

odgrywają ogromną rolę w procesie komunikowania masowego. Jedną z ich podstawowych 

funkcji jest informowanie, czyli przekazywanie komunikatu o tym co się dzieje w otaczającym 

nas, odbiorców  przekazu, świecie [Banaszkiewicz-Zygmunt, 2000, s. 215]. Zatem, to czego 

nie ma w mediach, nie istnieje. To jest skrajne przekonanie, ale oddaje współczesną rolę i 

znaczenie mediów. „Terroryści starają się wzbudzić strach i za pomocą strachu zdobyć 

dominacje i kontrolę. Chcą zrobić wrażenie. Grają pod publikę i dla niej, domagają się 

udziału publiczności” [ Hoffman, 2001, s. 42]. 

 W tych słowach wyraża się cała istota ich działania, przecież terroryści to także 

odbiorcy przekazów medialnych. Mają więc świadomość tego, co trzeba robić, żeby zaistnieć 

w mediach i robią to z lepszym lub gorszym skutkiem, kreując przy tym swój wizerunek. 

 

 

 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  613

Bibliografia: 
1. BANASZKIEWICZ – ZYGMUNT E.: Leksykon media. Warszawa 2000. 

2. BARNARD A.: Strategia terroryzmu. Warszawa 1978. 

3. BOLECHÓW B.: Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Toruń 2003. 

4. CHOROŚNICKI M.: Terroryzm. Kraków 2002. 

5. DANECKI J.: Kwestie społeczne-istota, źródła, zarys diagnozy. Pod red. A. 

Rajkiewicz i in.: Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Katowice 1998. 

6. HOFFMAN B.: Oblicza terroryzmu. Warszawa 2001. 

7. KACZMAREK J.: Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski. Wrocław 

2001. Kadučáková, H., Květenský, J.,Lacko, A.: Špecifiká práce zdravotníckeho tímu 

pri odstraňovaní následkov napadnutia biologickými a chemickými prostriedkami. In.: 

Zborník abstraktov z konferencie Ružomberské zdravotnícke dni II. Nové poznatky 

v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007,59 s. ISBN 978-80-8084-232-1 

8. OZIMEK K.: Ekoterroryzm – nowa forma terroryzmu. [w:] AUNC Prawo, 1999, zeszyt 

284. 

9. SIFAKIS C.: Encyklopedia zamachów. Warszawa, Kraków 1994. 

10. SKAWIŃSKA M.: Społeczno-polityczna istota współczesnego terroryzmu. Kielce 

2004. 

11. SPIERS E.M.: Chemical and Biological Terrorism. [w:] “Brassey’s  Defence 

Yearbook”, 1996 

12. SZPRINGER M.: Profilaktyka społeczna. Rodzina. Szkoła. Środowisko lokalne, 

Kielce 2004 

13. SZPRINGER M.: System Prewencyjny Księdza Jana Bosko we współczesnej 

profilaktyce, Kielce 2006 

14. SZYMAŃSKI W.: Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa 2001. 

15. Transatlantic Trends 2003 : http://www.tf.pl/view.php?art.=17368 

 

 

 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  614

ORGANIZACJA PROFILAKTYKI UZALEZNIEN NARKOTYKOWYCH W POLSCE I WE 
WŁOSZECH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO REGIONU 

Szpringer M.1, Kadučáková H.2 

1Instytut Zdrowia Publicznego, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 
2Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

 

Słowa kluczowe: Profilaktyka uzależnień. Programy profilaktyczne. Uzależnienia 

narkotykowe. 

Streszczenie 
W ostatnich latach obserwuje się wśród młodego pokolenia znaczny wzrost używania 

różnych środków psychoaktywnych. Zjawisko to dokumentują zarówno badania europejskie, 

jak i prowadzone w Polsce. Obserwuje się obiektywnie łatwiejszy dostęp do środków 

psychoaktywnych (rozwój sieci dealerskiej), większą różnorodność i „atrakcyjność” 

asortymentu. W sytuacji znacznego zagrożenia narkomanią sprawy profilaktyki i terapii są 

zagadnieniami ważnymi i aktualnymi. 

Celem pracy jest analiza funkcjonujących systemów profilaktyki uzależnień 

prowadzonych na terenie Polski i Włoch. 

Do porównania organizacji profilaktyki wybrano Włochy, które są jednym z krajów Unii 

Europejskiej, mającym bogate doświadczenie w planowaniu, konstruowaniu i wdrażaniu 

działań profilaktycznych. Wybór do porównań  właśnie tego kraju podyktowany jest moją 

znajomością zagadnień wdrażania programów profilaktycznych przeciwdziałania 

uzależnieniom we Włoszech i osobistym udziałem w ich realizacji. Jako materiały do 

porównań wykorzystałam wyniki własnych badań jakie prowadzę od kilku lat nad profilaktyką 

uzależnień w Regionie Świętokrzyskim. Na podstawie wyników badań ankietowanych i 

analizy dokumentów (raporty, statystyki) określono rozmiary uzależnień  narkotykowych 

dzieci i młodzieży w wybranym regionie Polski i Włoch i określono organizacje działań 

profilaktycznych. 

W obu krajach profilaktyka społeczna obejmuje działania, zmierzające do eliminacji 

czynników ryzyka, zmniejszenia popytu na substancje odurzające, redukcji szkód 

związanych z używaniem narkotyków.  

W Polsce zasadniczo terenem działań zapobiegawczych jest szkoła i środowisko 

lokalne.  We Włoszech szkoła realizuje zadania profilaktyczne, ale znacznie rzadziej w 

formie dobrze opracowanych programów profilaktycznych. W dużym stopniu działania te 

prowadzą wolontariusze, współpracujący ze szkołą. Bardzo istotny element stanowią 

środowiskowe programy młodzieżowe.   

Key words: Addiction prophylaxis. Prophylactic programs. Drug addiction. 
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Summary 
In recent years one could observe significant increase in use of various psychoactive 

drugs among young generation. The phenomenon is documented by European as well as by 

Polish studies. There is observed easier access to psychoactive drugs ( development of 

dealer network), greater variability and “attractiveness” of assortment. In face of threatening 

problem of drug addiction, issues concerning prophylaxis and therapy are current and 

important. 

The aim of this study is the analysis of functioning prophylactic systems to prevent 

from addiction run in Poland and Italy.  

Italy, one of The European Union members was chosen for the comparison of prophylaxis 

organization, because the country has abundant experience in planning, construction and 

introduction of prophylactic actions. The choice of this particular country was also determined 

by my knowledge of issues concerning introduction of prophylactic programs against 

addiction in Italy and my personal contribution to their realization. As comparison materials 

I used the results of my own, run for a few years studies on school addiction prophylaxis in 

Świętokrzyskie province. Basing on the results of survey studies and document analysis 

(reports, statistics), there was established the extent of drug addiction in children and youth 

in chosen region of Poland and Italy, and there was outlined the organization of prophylactic 

activities. 

In both countries social prophylaxis includes activities, which are aimed at elimination 

of risk factors concerning pathological phenomena such as addictions. 

There is still experienced severe economical crisis in Poland. There is a need for greater 

material help for the poorest families and supplementary alimentation of children at school. 

The main theatre for prophylactic activities in Poland is school, which cooperates with 

psychological and educational counseling centers. In Italy prophylactic tasks are also 

realized by schools, but much more rarely in form of well-elaborated prophylactic programs. 

Great contributions to this job have voluntary workers cooperating with school. 

 

1. Wprowadzenie 
W ostatnich latach obserwuje się wśród młodego pokolenia znaczny wzrost używania 

różnych środków psychoaktywnych. Zjawisko to dokumentują zarówno badania europejskie 

[1,2], jak i prowadzone w Polsce [3,4,5]. Obserwuje się obiektywnie łatwiejszy dostęp do 

środków psychoaktywnych (rozwój sieci dealerskiej), większą różnorodność i „atrakcyjność” 

asortymentu. Pojawiają się różnorodne modele stosowania dostarczane przede wszystkim w 

środkach masowego przekazu, ale także w bezpośrednim przekazie społecznym (częściej i 

więcej mówi się o narkotykach).  



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  616

W sytuacji znacznego zagrożenia narkomanią, sprawy profilaktyki i terapii są 

zagadnieniami ważnymi i aktualnymi. Jak wykazuje dotychczasowa praktyka i badania 

naukowe w kraju i za granicą, leczenie osób uzależnionych jest mało skuteczne, dlatego też 

należy zwrócić większą uwagę na działania profilaktyczne. Skuteczna działalność 

profilaktyczno-terapeutyczna w znacznej mierze zależy od rozpoznania problemu, od 

poznania objawów i etiologii nałogu, od uchwycenia dynamiki i motywacji narkomanii oraz 

poznania poglądów i opinii społeczeństwa, dotyczących aspektu profilaktyczno-

terapeutycznego tego zjawiska.  

W opracowaniu dokonano przykładowo analizy funkcjonujących w innych krajach 

(Włochy) problemów uzależnień i realizowanych programów profilaktycznych w tym zakresie.  

Do porównania zjawisk zarówno narkomanii jak i organizacji profilaktyki wybrano Włochy, 

które są jednym z krajów Unii Europejskiej, mającym bogate doświadczenia w organizacji 

profilaktyki. Wybór do porównań właśnie tego kraju podyktowany jest moją znajomością 

zagadnień wdrażania programów profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom we 

Włoszech i osobistym udziałem w ich realizacji. Jako materiały do porównań wykorzystałam 

wyniki własnych badań jakie prowadzę od kilkunastu lat nad profilaktyką uzależnień 

w Regionie Świętokrzyskim.  

Przyjęcie Polski do grona krajów Unii Europejskiej spowodowało, że zjawisko 

profilaktyki uzależnień w naszym kraju nabrało szczególnego znaczenia. Otworzyły się nowe 

możliwości współpracy w ty zakresie a przede wszystkim konieczność dostosowania 

standardów pracy  z osobami uzależnionymi do wymagań Unii Europejskiej.  

 

2. Rozmiary zjawiska narkomanii w Polsce na przykładzie Regionu Świętokrzyskiego 
i we Włoszech na przykładzie Regionu Emilia Romagna 

Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w Polsce znaczny wzrost 

rozmiarów problemu narkotykowego. Badania „ESPAD” wykazały, iż w Polsce w 1995 roku 9 

% populacji używało jakąkolwiek substancję nielegalną, w roku 2005 wskaźnik ten osiągnął 

wysokość 16,9 %. Oszacowania liczby narkomanów przeprowadzane różnymi metodami 

sugerują, iż w Polsce jest obecnie 32000–60000 narkomanów tj. osób używających 

regularnie narkotyki w sposób powodujący poważne problemy [6].  

W Regionie Świętokrzyskim w roku 2005 zakwalifikowano do grupy uzależnionych 

260 osób, z czego 25 wymagało leczenia. Natomiast z danych statystycznych posiadanych 

przez organy policji wynika, że problemem tym dotkniętych jest ponad 700 osób. Problem 

istnieje również wśród młodzieży szkolnej na co wskazują badania własne przeprowadzone 

na przełomie 2006 i 2007 roku wśród 5 899 uczniów ze szkół gimnazjalnych i licealnych w 

województwie Świętokrzyskim [7].  
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Ogólny wskaźnik osób uzależnionych dla województwa wynosi 12,0 na 100 000 

mieszkańców (wskaźnik ogólnopolski – 16,9). Porównując dane z roku 2004 i 2005 

odnotowujemy wzrost wskaźnika dla województwa o 0,2 [6]. Badania społeczne prowadzone 

przez różne instytucje badawcze na terenie województwa w latach 1999 – 2004, wykazują 

wzrost popytu na środki odurzające, toksyczne i szkodliwe dla organizmu. W latach 2000 – 

2002 rozpoznano, że 30 % młodzieży w wieku 15-18 lat zdradza zainteresowanie 

używaniem narkotyków, a 34,22 % inicjowało różne środki psychotropowe i toksyczne. 

Śledząc zmiany długoterminowe tj. od 1990 do 2003 r. obserwuje się ponad 

trzykrotny wzrost wskaźników. Na tle innych województw Świętokrzyskie jest na pierwszej 

pozycji, jeżeli chodzi o wzrost pacjentów pierwszorazowych, w okresie 2002 – 2003, wzrost o 

40% [8].  

Na ogólną liczbę zakażeń wirusem HIV w 2004 roku - 7 osób, dwa zakażenia dotyczą 

narkomanów. Ostatnie zachorowanie na AIDS w tej grupie wystąpiło w roku 2003. W roku 

2004 nie obserwuje się wyraźnych tendencji wzrostowych w interwencjach pomocy 

społecznej.  

W populacji leczonych w placówkach stacjonarnych dominują kobiety. Z roku na rok 

coraz to większy odsetek chorych leczonych jest poza Województwem Świętokrzyskim tj. w 

1999 r. – około 36%; w 2000 r.– około 38%; w 2001 r.– ponad 41%, a w roku, 2002 – około 

55%, co może być związane z dostępnością do leczenia brakiem oddziału detoksykacji dla 

narkomanów na terenie województwa świętokrzyskiego. 

W roku 2004 na terenie województwa nie były zabezpieczone świadczenia z zakresu 

leczenia i rehabilitacji w placówkach stacjonarnych dla osób uzależnionych. Rozpoznano 

ograniczone zasoby kadrowe do terapii osób uzależnionych od narkotyków (według stanu na 

dzień 31.12.2004 tylko 2 certyfikowanych specjalistów). W latach 2000 – 2004 wzrosła liczba 

skazanych uzależnionych o 42,6%. Wydłużył się czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału 

terapeutycznego. Dla celów readaptacji społecznej osób dotkniętych problemem narkomani 

na terenie województwa tj. w Kielcach zafunkcjonowało Centrum Integracji Społecznej 

utworzone przez "Caritas" Diecezji Kieleckiej.  
W tym obszarze powstał NZOZ „ Nadzieja Rodzinie” w ramach  którego funkcjonują: 

Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków 

Psychoaktywnych, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny dla Osób 

Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych, Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny HIV – 

AIDS, oraz od 1 września 2007 Ośrodek Stacjonarny dla Młodzieży Uzależnionej od 

Środków Psychoaktywnych w Pałęgach (gmina Mniów) wraz ze  Świętokrzyską Komendą 

Ochotniczego Hufca Pracy (OHP).  
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Coraz więcej samorządów jest zainteresowanych utworzeniem tego rodzaju placówek 

Od roku 1999 do roku 2004 w Województwie Świętokrzyskim wystąpił ponad sześciokrotny 

wzrost liczby wykrywanych przestępstw narkotykowych. [9]   

W województwie świętokrzyskim wrósł odsetek osób między 35 a 45 rokiem życia biorących 

narkotyki (ryc. 1.)  

 
Ryc. 1 Używanie jakiejkolwiek substancji nielegalnej w czasie 12 miesięcy wg wieku 

(odsetki badanych) 

Źródło: http://www.narkomania.gov.pl/rswietokrzyskie.htm 

We Włoszech narkomania jest również jednym z najtrudniejszych problemów 

społecznych ze względu na rozmiary zjawiska i rozpowszechnienie go we wszystkich 

środowiskach, w których przebywają dzieci i młodzież. We Włoszech w latach 1989-1999 

wskutek zażywania narkotyków zmarło 3398 osób [10].  

 
Ryc. 2 Używanie marihuany przez młodzież w regionie Emilia Romanga 
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Ryc. 3 Używanie codzienne marihuany przez młodzież w regionie Emilia Romanga 

 

W 2004 roku przeprowadzono badania w regionie Emilia Romanga dotyczące 

używania substancji psychoaktywnych. Najczęściej badani korzystali z narkotyków 

sporadycznie (26 %), następnie w weekendy (22 %). Bardzo niepokojący jest fakt, iż tylko 

2% badanych deklarowało abstynencję narkotykową, natomiast ponad 10 % badanych 

używało narkotyków codziennie. Poza substancją „z wyboru” zostały wzięte pod uwagę 

zażywania połączone. Jest dosyć interesującym faktem, że aż 110 przypadków na 124 

zadeklarowało użycie drugiej substancji narkotycznej w połączeniu z główną. Między 

substancjami zażywanymi łącznie pojawiają się te „tradycjonalne” z procentowymi 

wartościami dość nieoczekiwanymi.  

 
Ryc. 4 Używanie więcej niż jednego narkotyku przez młodzież  

w regionie Emilia Romanga 
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W roku 2004 w regionie Emilia Romagna liczba skazanych z powodu narkotyków 

wyniosła 18 201 osób w tym 1286 to osoby nieletnie [11]. W 2005 roku prawie 33 % 

nastolatków sięgało po marihuanę w tym prawie 6 % codziennie (ryc. 2., 3). Coraz więcej 

młodzieży używa dwie substancje lub więcej (ryc. 4). 

 Porównania wskazują, że problem narkotykowy istnieje w obu krajach i w obu regionach, 

jednak jest on bardziej zaawansowany we Włoszech niż Polsce.  

 
3. Profilaktyka uzależnień narkotykowych na terenie porównywanych Regionów 

w Polsce i we Włoszech.  
Współcześnie istnieje wiele wypracowanych modeli profilaktyki i terapii narkomanii na 

świecie i w Polsce, takich jak: model tradycyjny, moralno-prawny, medyczny, 

psychospołeczny i społeczno-kulturowy. Każdy z nich implikuje właściwą strategię 

postępowania prewencyjnego [12].  

 
3.1 Profilaktyka narkomanii w Polsce w Regionie Świętokrzyskim  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii. Rok 2006 był pierwszym rokiem realizacji Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. 

Aktem prawnym określającym zasady przeciwdziałania narkomanii w Polsce jest 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [13]. Zgodnie z art. l ust. 2 

niniejszej ustawy, przeciwdziałanie narkomanii obejmuje: działalność wychowawczą i 

zapobiegawczą, leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych, nadzór nad 

substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii, zwalczanie nieodzownego 

obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie 

może prowadzić do narkomanii, nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, 

których używanie może prowadzić do narkomanii, ograniczenie szkód zdrowotnych 

spowodowanych używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Według 

zapisów ustawy, zadania te realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki 

samorządu terytorialnego. Zapisy ustawy obligują samorząd województwa do działań 

mających na celu ograniczenie popytu na narkotyki, natomiast redukcja ich podaży należy do 
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administracji rządowej, policji i innych służb z dziedziny polityki społecznej.  

W świetle odrębnych przepisów, przede wszystkim z dziedziny ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej w gestii samorządu województwa jest także:  

1. zapewnienie dla osób uzależnionych od narkotyków dostępu do świadczeń 

zdrowotnych – leczenia, rehabilitacji, terapii,  

2. opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy 

społecznej, tj.: tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w 

tym rozbudowa niezbędnej sieci infrastruktury socjalnej; pobudzanie społecznej aktywności 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin – readaptacja, reintegracja.  

Zidentyfikowane powyżej zadania stanowią podstawy do sformułowania programu 

przeciwdziałania narkomanii dla samorządu województwa. W Województwie Świętokrzyskim 

profilaktyką w zakresie narkomanii zajmują się placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne funkcjonujące oraz liczne instytucje pozarządowe. Ponieważ 

efektywność leczenia osób uzależnionych jest mała, a ryzyko wystąpienia różnego rodzaju 

poważnych szkód zdrowotnych (zaburzeń psychicznych i somatycznych) znacząco wzrasta, 

wprowadza się programy redukcji szkód oraz programy rehabilitacyjne, które inspirowane są 

przez Krajowy Program Zapobiegania Narkomanii, opracowany przez Biuro ds. Narkomanii 

oraz Narodowy Program Zdrowia.  

W Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 

priorytetowe działania dotyczą następujących obszarów: 

1. Zwiększenie zaangażowania samorządów terytorialnych w przeciwdziałanie 

narkomanii w szczególności poprzez: 

- opracowanie i wdrażanie wojewódzkich i gminnych programów przeciwdziałania 

narkomanii 

- wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie pierwszorzędowej i 

drugorzędowej profilaktyki narkomanii oraz działań interwencyjnych 

adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią. 

2. Podniesienie jakości wojewódzkich i gminnych programów przeciwdziałania 

narkomanii w szczególności poprzez: 

- upowszechnienie informacji na temat metodologii konstruowania programów oraz 

prowadzenie szkoleń dotyczących standardów programów i metod ich ewaluacji. 

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku w 

szczególności poprzez: 

- opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z 

zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii, prowadzenie edukacyjnych 

kampanii społecznych oraz współpracę z mediami. 
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4. Polepszenie jakości postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów 

ograniczania szkód zdrowotnych w szczególności poprzez: 

- wspieranie szkoleń adresowanych do lekarzy, pielęgniarek i realizatorów 

programów ograniczania szkód zdrowotnych. 

5. Poprawa dostępności świadczeń na poziomie regionalnym i lokalnym w 

szczególności poprzez: 

- rozwój ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji 

uzależnienia od narkotyków lub szkodliwego ich używania 

- rozwój programów ograniczanie szkód zdrowotnych 

- rozwój programów leczenia substytucyjnego 

- wdrażanie programów i działań ukierunkowanych na reintegrację społeczną osób 

uzależnionych 

- upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób 

uzależnionych. 

6. Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii na szczeblu 

lokalnym i wojewódzkim w szczególności poprzez: 

- zbieranie i analizę danych statystycznych dotyczących problemu narkotyków i 

narkomanii 

- badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej na 

poziomie lokalnym i wojewódzkim 

- oszacowanie liczby użytkowników narkotyków, w tym użytkowników 

problemowych. 

7. Monitorowanie reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii w 

szczególności poprzez: 

- zbieranie i analizę danych statystycznych na poziomie lokalnym 

- badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej na 

poziomie lokalnym i wojewódzkim. 

8. Rozwój i konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii w szczególności 

poprzez: 

- realizację corocznych monitoringów wojewódzkich 

- wdrażanie monitoringów na poziomie lokalnym (w miastach powyżej 100 tys. 

- mieszkańców)[14]  

Program przeciwdziałania narkomanii w Województwie Świętokrzyskim na lata 2007-

20010 wdrażany jest na różnych poziomach administracji publicznej, przy współpracy 

samorządów gminnych i powiatowych, organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia, 

grupy charytatywne, organizacje wyznaniowe), według zasad określonych w ustawach 

sektorowych oraz z dziedziny finansów publicznych. Samorząd Województwa przyjmuje na 
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siebie rolę organizatora i realizatora, głównie w trzeciej fazie profilaktyki na etapie leczenia i 

terapii. Natomiast we wczesnej fazie postępowania dotyczącej działań informacyjno-

edukacyjnych oraz ostatniej związanej z reintegracją społeczną, planuje się aktywizowanie 

różnych instytucji na poziomie lokalnym [14].  

Ustawa o Samorządzie Województwa stanowi, że Samorząd Województwa określa 

strategię rozwoju województwa. Taki dokument w minionym, czasie powstał i został przyjęty 

do realizacji Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W dokumencie tym w części 

dotyczącej rozwoju zasobów ludzkich i bezpieczeństwa społecznego, wśród wielu 

programów operacyjnych wyodrębniony został Kompleksowy Program Pomocy Osobom 

Rodzinom Dysfunkcyjnym, W Strategii Rozwoju Województwa ważne zadania dotyczące 

polityki społecznej oscylują wokół tworzenia kompleksowych programów wspierania rodziny, 

profilaktyki prozdrowotnej, promocji zdrowego i aktywnego stylu życia, integracji inicjatyw 

przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i patologiom, koordynacji programów 

rehabilitacyjnych i terapeutycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym takim jak 

uzależnienia [15], 

Przyjmując, iż narkomania jest problemem złożonym, uwarunkowanym w szerokim 

kontekście przyczyn socjologicznych, psychologicznych, zdrowotnych i ekonomicznych 

w ofercie programowej proponuje się zintegrowane działania wielosektorowe, właściwe dla 

różnych instytucji polityki społecznej. Planuje się je na wszystkich trzech poziomach 

zapobiegania – pierwotnym. drugorzędowym i trzeciorzędowym, zachowując odpowiednią 

relację między typem działań a wyspecjalizowaną instytucją. Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-20010 wpisuje się 

do Strategii Rozwoju Województwa w części dotyczącej zasobów ludzkich i bezpieczeństwa 

społecznego oraz konsekwentnie, jako program cząstkowy Kompleksowego Programu 

Pomocy Osobom i Rodzinom Dysfunkcyjnym do Wojewódzkiej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. 

W związku z postulowanym modelem współpracy z NGOs, w Departamencie Zdrowia 

i Polityki Społecznej, przy udziale innych właściwych merytorycznie komórek 

organizacyjnych UMWŚ opracowany został Program Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok. Zawiera priorytety i zadania 

merytoryczne, które podlegać będą konkursom ofert oraz inne wydarzenia planowane w 

ramach współpracy pozafinansowej z NGOs w 2008 roku. Środki finansowe na cele 

współpracy zaplanowane zostały zgodnie z projektem budżetu województwa, uwzględniono 

również możliwość finansowania proponowanych działań w ramach absorpcji funduszy 

strukturalnych UE na poziomie regionalnym. 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego deklaruje wspieranie ich działań w 

różnych sferach życia społecznego gospodarczego i kulturalnego, w ramach „Programu 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia „Ružomberské zdravotnícke dni 2007 – II. ročník“  624

Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 r.”. Cele 

programu: Wzmacnianie rozwoju aktywności obywatelskiej w Województwie Świętokrzyskim, 

rozwój form współpracy międzysektorowej, umożliwienie kontroli społecznej w realizacji 

zadań publicznych przez samorządy, zwiększenie partycypacji społecznej w rozwiązywaniu 

najbardziej nurtujących kwestii, udostępnienie potencjalnym klientom kompleksowego 

zestawu usług, który w stopniu maksymalnym będzie odpowiadał potrzebom społeczności 

lokalnych. Ważne elementy w programie stanową:  ochrona i promocja zdrowia – zwalczanie 

narkomanii, edukacja społeczna na temat problemów i szkód oraz zachowań ryzykownych 

związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, o konsekwencjach takich 

zachowań a także o metodach leczenia i zapobiegania szkodom zdrowotnym w tym 

zakresie, rozwój zasobów środowiskowych w celu organizowania profilaktyki dla różnych 

grup docelowych oraz leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, rozwój 

zasobów środowiskowych w celu przeciwdziałania problemom narkotykowym i narkomanii, 

ze szczególnym uwzględnieniem takich form pomocy jak poradnictwo psychologiczne, grupy 

wsparcia, poradnictwo rodzinne, terapia rodzinna. Istotne są również działania edukacyjne z 

zakresu HIV/AIDS prowadzone bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie 

zachowań ryzykownych. 

Tworzenie kompleksowych programów wspierania rodziny. Profilaktyka 

prozdrowotna, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia Integracja przedsięwzięć  

przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i patologiom. Koordynacja programów 

rehabilitacyjnych i terapeutycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym [16]. Do 

działań profilaktycznych w oparciu o wojewódzki i krajowy program przeciwdziałania 

narkomanii angażują się różne sektory polityki społecznej zarówno indywidualnie jak i we 

wzajemnej współpracy, oferty profilaktyczne kierowane są do różnych środowisk. Samorząd 

województwa świętokrzyskiego dofinansowuje przede wszystkim programy profilaktyki 

drugorzędowej. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia na temat wczesnego 

rozpoznawania symptomów używania substancji psychoaktywnych i postępowania 

interwencyjnego dla kuratorów sądowych, policji, nauczycieli i rodziców. Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” w Młodzieżowych Klubach Osiedlowych „Wolna Strefa” prowadzi 

systematycznie warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, w Punktach Konsultacyjnych 

poradnictwo dla młodzieży i ich rodziców, terapię osób uzależnionych i współuzależnionych 

(w systemie dziennym i stacjonarnym). Kluby młodzieżowo-dziecięce prowadzą szereg 

działań profilaktycznych ukierunkowanych na młodzież potencjalnie zagrożoną 

uzależnieniami ale również zajęcia z zakresu profilaktyki pierwszego stopnia.  
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3.2 Organizacja profilaktyki narkomanii we Włoszech na terenie Regionu Emilia 
Romagna  

W środowiskach wychowawczych zwraca się coraz częściej uwagę na konieczność 

poszukiwania źródeł zagubienia, osamotnienia i dezorientacji młodych. Profilaktyka 

uzależnień została uznana za główną kwestię w systemie Zdrowia Publicznego. Szczególnie 

istotne jest tworzenie polityki działania, zwłaszcza jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się 

używania środków psychostymulujących w grupach ludności społecznie zaangażowanej 

i wynikającymi z tego problemami i kosztami względem zdrowia jednostki i zdrowia 

społecznego. Podstawę działań profilaktycznych stanowi Miejski Projekt Właściwej 

Profilaktyki [17]. Ten projekt zrodził się zgodnie z założeniami rozwoju Służb od Uzależnień 

zawartym w Trzyletnim Planie Strategicznym ASL na lata 1999-2001. Celem końcowym ma 

być profilaktyka uzależnień od substancji w sensie ogólnym, proponując wspólne działanie 

między Rejonami. Oczywistą jest konieczność wypracowania strategii profilaktyki zakrojonej 

na szeroką skalę, która będzie w stanie utrzymać wysoki poziom czujności w stosunku do 

zachowań, które dziś wydają się integrować z codziennością miejską i uaktywniają się 

w grupach ludności nie z marginesu, nie zapominając o niebezpieczeństwach wynikających 

z ciągłego doświadczania sytuacji związanych z nadużywaniem, z uzależnieniami, 

z dewiacjami i marginesem społecznym [18].  

Miejski Projekt Właściwej Profilaktyki stawia sobie następujące cele:  

- Zapoznanie, uświadomienie i nauczenie odpowiedzialności młodzieży, tak by 

wybór abstynencji od narkotyków (lekkich czy ciężkich) nie prowadził do 

wyobcowania.  

- Ustalenie sposobów zapobiegania uzależnieniom charakteryzujące się szeroką 

dostępnością aby mogły być stosowane także na obszarach wiejskich.  

- Udostępnienie środków technicznych do działań edukacyjnych i szkoleniowych 

rozpoczynając realizację wydawnictwa informacyjnego z całej serii narzędzi 

informacyjnych i dydaktycznych.  

- Zapewnienie szkolenia i dokształcania profesjonalnego wyspecjalizowanych 

operatorów, którzy na co dzień i na różnych stanowiskach pracują z młodzieżą (w 

profilaktyce, szkoleniu dla zdrowia, konsultingu, terapii).  

- Zaangażowanie społeczności miejskiej, liderów opinii publicznej, świata 

przedsiębiorców i producentów w działaniach antynarkotykowych.  

Opisywany projekt realizuje następujące zadania:  

- Wypracowuje strategię profilaktyki na poziomie miejskim; ciągła kontynuacja akcji 

profilaktycznych; wypracowanie stałych powiązań z „powielaczami” działań 

profilaktycznych; realizacja projektów obywatelskich skierowanych do 

odpowiednich grup.  
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- Angażuje operatorów Rejonowej Służby od Uzależnień Narkotykowych (SERT) 

i Antyalkoholowej komórki Operacyjnej (NOA); opracowuje stałe działania z 

innymi służbami AS L; opracowuje wspólne działania z instytucjami, grupami 

zorganizowanymi, osobami zaangażowanymi w działaniach na poziomie 

miejskim.  

W Regionie obowiązuje również model „powielaczy” działań profilaktycznych. Model 

ma za zadanie wypracowanie i skoordynowanie kompleksowej Strategii działań powołanie 

i aktywowanie „powielaczy” akcji profilaktycznych. „Powielacze” to osoby dorosłe pełniące 

funkcje edukacyjne, pracujące w bliskim kontakcie z młodzieżą. Nieodzownym jest ich 

stymulowanie do zaangażowania w temacie, które pozwala im na samodzielne podjęcie 

działań profilaktycznych z młodzieżą. W tym celu konieczne jest zapoznanie ich z aparaturą, 

pomocami technicznymi by mogli działać w łączności z innymi istniejącymi Jednostkami 

Operacyjnymi. Ten model zatem pozwala na bezpośrednie zaangażowanie „powielaczy” 

w planowaniu i realizacji akcji profilaktycznych z pomocą pracowników ASL.  

Te wytyczne są zgodne z tym, co wykazuje Europejskie Biuro OMS w dokumencie 

„Idee i zasady promocji zdrowia” [1987] podkreślając jak promocja zdrowia angażuje 

w codziennym tyciu społeczeństwa i pozwala osobom przejmować kontrolę 

i odpowiedzialność za własne dobre samopoczucie jako elementu fundamentalnego. 

W ostatnich latach przeprowadzono wiele akcji dzięki pracownikom służb publicznych oraz 

prywatnych służb socjalnych, które jednak w większości przypadków charakteryzowała 

epizodyczność i brak kontynuacji. Tylko w bardzo niewielu przypadkach doprowadzono – 

długotrwałą pracą – do osiągnięcia celów głównych tych działań takich jak: wyczulenie 

i szeroka informacja całego systemu szkolnictwa dotycząca tych tematów, szkolenie 

wykładowców by mieli rozpoznanie i poznali metody działania potrzebne w planowaniu 

rzeczywiście skutecznych zajęć edukacyjnych dla zdrowia [19].  

W tym kontekście mieści się propozycja Służb od Narkotykowo-Alkoholowych 

Uzależnień i Patologii Korelacyjnych ASL-u z Mediolanu, który w Miejskim Projekcie 

Właściwej Profilaktyki i we współpracy z istniejącymi w Rejonach SERT-ami (Służby od 

Uzależnień Narkotykowych) i NOA (Antyalkoholowa Komórka Operacyjna), uaktywnia 

szkolenia skierowane do wykładowców Szkół Gimnazjalnych i Średnich w mieście.  

Środowisko szkolne w ostatnich latach wykonało ogromny wysiłek w promowaniu 

zdrowia i profilaktyki poprzez wydawanie wielu ulotek na ten temat, wykreowanie postaci 

„wykładowcy zdrowia”, szkolenie wykładowców, zaangażowanie środków finansowych 

i zasobów ludzkich do realizacji badań (szczególnie w dziedzinie AIDS i patologii 

społecznej).  

Projekt Jednostki Mobilne został rozpoczęty l stycznia 1999 roku. Adresatami działań 

służb są głównie zażywający narkotyki (w szczególności przyjmujący je drogą dożylną) ale 
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skierowane są generalnie również do wszystkich mieszkańców z działaniami wyczulającymi 

i informacyjnymi. Działalność tych Służb objawia się obecnością w terenie przez sześć dni 

w tygodniu trzech samochodów campingowych, w których na zmianę działa 13 operatorów 

kierowanych przez trzech koordynatorów (przygotowanie i przynależność instytucjonalna 

operatorów).  

Zadania realizowane są na ulicach „wychodząc naprzeciw” i aktywnie szukając 

kontaktu z wiadomymi osobami w ich stałych miejscach spotkań i przebywania zapewniając 

w każdym miejscu całą serię usług. Ekipy operatorów mają samochody campingowe 

odpowiednio wyposażone, którymi codziennie dojeżdżają do miejsc operacyjnych, 

wyznaczonych na podstawie uważnej obserwacji obszarów miejskich, wybierając te z 

najczęściej występującym zjawiskiem. Trzy ekipy operacyjne utrzymują średnio model 

działań składający się z 4-5 wyjazdów tygodniowo każda (od poniedziałku do soboty) z 

wyjątkiem świąt przypadających w ciągu tygodnia i innych potrzeb operacyjnych. W każdym 

wyjeździe uczestniczy dwóch lub trzech operatorów w zależności od liczby nawiązanych 

kontaktów [20].  

Miejsca interwencji, są wybrane na podstawie specjalnie przygotowanej mapy i na 

bazie informacji od osób (głównie samych uzależnionych) są to: Dworzec Główny, różne 

punkty spotkań związanych z dealerstwem, park miejski i „pchli targ”.  

Od 1995 roku, od kiedy został zaakceptowany program “Regionalny Projekt dla Osób 

Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych do dziś charakteryzują go  działania 

skierowane na: 

- osobę potrzebującą dzięki stworzeniu sieci (systemu) służb o charakterze działań 

profilaktyki trzeciorzędowej 

- skierowane na całą populację a szczególnie tych, którzy nie używają lub używają 

okazjonalnie poprzez inicjowanie promowania zdrowego stylu życia i programy 

edukacyjne 

- skierowane do marginesu społecznego na osoby z zachowaniami problemowymi 

manifestowanymi na terenie miasta poprzez oferty działań pomocowych i redukcji 

szkód wynikających z uzależnienia [20].  

4. Wnioski  
1. l. W obu krajach profilaktyka społeczna obejmuje działania, zmierzające do eliminacji 

czynników ryzyka, dotyczących zjawisk patologicznych takich jak uzależnienia.  

2. Różnic między Polską a Włochami można dopatrywać się w ukierunkowaniu celów 

na poszczególne zjawiska patologiczne. I tak w Polsce zasadniczy nacisk kładzie się 

na problem uzależnienia od alkoholu, a we Włoszech na objęcie opieką młodzieży 

zagrożonej narkomanią.  

3. Do momentu reformy w Polsce cele pracy profilaktycznej formułowane były 
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zasadniczo przez władze centralne (resort edukacji, sprawiedliwości i zdrowia). Po 

reformie te zadania zostały przekazane władzom terytorialnym. Ciągle jeszcze 

brakuje jednak teoretycznych opracowań działań profilaktycznych podejmowanych w 

poszczególnych województwach.  

4. Środki stosowane w ośrodkach włoskich są nowoczesne, w wystarczającej liczbie. 

Dysponują oni powszechnie przykładowo: komputerami z dostępem do Internetu, video, 

ośrodkami sportowymi i rekreacyjnymi (boiska, korty tenisowe, baseny, itp.), kawiarenkami 

dla młodzieży, dyskoteką, sprzętem muzycznym itd.  

5. W Polsce ciągle odczuwa się dotkliwy kryzys ekonomiczny. W oświacie brakuje 

środków na podstawową działalność.. Z tych względów zrozumiały jest zbyt mały 

nakład finansowy na realizację zadań profilaktycznych.  

6. W Polsce zasadniczo terenem działań zapobiegawczych jest szkoła, współpracująca 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. We Włoszech szkoła realizuje 

zadania profilaktyczne, ale znacznie rzadziej w formie dobrze opracowanych 

programów profilaktycznych. W dużym stopniu działania te prowadzą wolontariusze, 

współpracujący ze szkołą oraz projekty środowiskowe ukierunkowane na młodzież..  

7. W Polsce programy profilaktyczne zazwyczaj ukierunkowane są na poszczególne 

rodzaje zjawisk patologicznych np. alkoholizm, narkomania, nikotynizm, agresja. We 

Włoszech często mają one charakter kompleksowej pracy z osobami, wykazującymi 

zaburzone zachowania.  

8. We Włoszech projekty są finansowane centralnie. Organizacje i stowarzyszenia, 

realizujące działania profilaktyczne, są dofinansowywane z budżetu państwa. 

Częściowo w finansowaniu uczestniczą także rodzice. W Polsce niewiele programów 

jest finansowanych przez MEN. Finansują go same szkoły czy placówki opiekuńczo-

wychowawcze, władze województwa i rodzice. W założeniach reformy obowiązek 

finansowania tych działań ma być przejęty przez władze województwa, powiatu i 

gminy.  

9. Zagrożenie młodego pokolenia substancjami psychoaktywnymi wiązane jest 

z odpowiedzialnością za wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie, instytucjach 

społecznych takich jak szkoła, Kościół, media. W procesie socjalizacji zadaniem ich 

jest zabezpieczenie młodzieży przed istniejącymi i przyszłymi zagrożeniami. Jednym 

z większych wyzwań współczesnej cywilizacji staje się zapobieganie problemom 

zdrowotnym i społecznym, jakie powoduje używanie i nadużywanie substancji 

psychoaktywnych [21].  
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